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RESUMO: 

O presente trabalho é um estudo de caso referente à decisão estampada no Laudo n.º 01/2012 

do Tribunal Permanente de Revisão (“TPR”) do MERCOSUL. De forma sucinta, a presente 

pesquisa busca demonstrar o que é o MERCOSUL e o TPR, seus marcos normativos e o 

funcionamento do seu sistema de solução de controvérsias, a fim de garantir a compreensão 

do Laudo e de seus fundamentos. Ainda, o trabalho se presta a analisar a ratio decidendi do 

TPR demonstrando a importância desta decisão e seu significado, evidenciando a existência 

de um tríplice sistema de proteção da democracia e dos Direitos Humanos na América do Sul. 

Esse sistema, compõe-se do TPR/MERCOSUL, Comissão e Corte Interamericanas de 

Direitos Humanos/OEA e as ordens constitucionais internas dos países. Esses organismos, por 

sua vez, são ainda complementados pelo sistema universal de proteção dos Direitos Humanos 

franqueados pela ONU, nesse sentido o trabalho explora estes aspectos, trazendo também as 

suas implicações para o Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: MERCOSUL – TPR. Direitos Humanos. Democracia. Brasil 

 

ABSTRACT: 

The present case study referring to the decision issued in Arbitration Award Nº. 01/2012 of the 

Permanent Review Court ("TPR") of MERCOSUR. Briefly, this research seeks to 

demonstrate what is MERCOSUR and TPR, its regulatory frameworks and the functioning of 

its system of dispute settlement, in order to guarantee the understanding of the Award and its 

foundations. The paper also analyzes the TPR ratio decidendi demonstrating the importance 

of this decision and its meaning, evidencing the existence of a triple system of protection of 

democracy and human rights in the South America. This system is composed of the 

 
1 Coordenador do Núcleo de Pesquisa III: Dogmáticas dos Direitos Humanos no Centro Internacional de Direitos 

Humanos de São Paulo da Academia Paulista de Direito (CIDHSP/APD). Advogado. 
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TPR/MERCOSUR, Inter-American Commission and Court of Human Rights, and the internal 

constitutional orders of the countries. These organisms, in turn, are further complemented by 

the universal system of protection of Human Rights franchised by the UN, in this sense the 

work explores these aspects, also bringing their implications to Brazil. 

KEY WORDS: MERCOSUR. TPR. Human rights. Democracy. Brazil 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Sob a égide do Tratado de Assunção (“TA”)2, surge no cone sul um novo 

projeto de Integração Regional: o Mercado Comum do Sul (“MERCOSUL”). Sua gênese 

ocorreu em um momento de convergências de interesses e ambiente socioeconômico propício, 

buscando implementar-se como um modelo de integração regional com alicerces mais firmes 

para lograr o êxito não alcançado pelas tentativas anteriores de estabelecer uma organização 

regional que integrasse economicamente, socialmente e politicamente os seus membros3. 

Dessa forma, esclarece Wagner Menezes: 

“el objetivo claro del Tratado de Asunción es 

efectivamente establecer un mercado común a través de 

un proceso gradual de integración económica que 

envuelve en su proceso de estructuración la consecución 

de etapas pasando inicialmente por una zona de libre 

comercio y una unión aduanera para entonces llegar a ser 

un mercado común con la consolidación de las llamadas 

“cinco libertades”4 / 5. 

 
2 Tratado firmado na capital paraguaia, da qual recebeu o nome, assinado por Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai, doravante denominados ‘membros-fundadores’. Atualmente são cinco Estados membros, contando a 

Venezuela, que se encontra suspensa do bloco por ofensa à cláusula democrática. A Bolívia, Estado associado, 

encontra-se atualmente em processo de adesão para se tornar membro efetivo. BRASIL. Decreto 350, de 21 de 

novembro de 1991. Promulga o Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República 

Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai 

(TRATADO MERCOSUL). DF, novembro de 1991. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0350.htm>. Acesso em 25 de agosto de 2018. 
3 MENEZES, Wagner. Derecho internacional en América Latina. Brasília: FUNAG, 2010. p. 184-185. 
4 Ibidem. p. 187. 
5 As “cinco liberdades” se referem a: livre circulação de serviços, livre circulação de capitais, livre circulação de 

mão-de-obra, liberdade de estabelecimento e liberdade de circulação de pessoas. 
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Saliente-se, no entanto, que para o êxito deste ambicioso projeto, foi - e ainda é 

- necessário que se desenvolvesse um arcabouço normativo próprio, com a criação de 

instituições que solidificassem as iniciativas dos Estados Partes, a fim de garantir a sua 

efetividade. Nesta vereda, desde 1991 até os dias atuais, foram elaborados uma série de 

protocolos ao Tratado de Assunção, que culminaram na criação de diversos órgãos dotados 

das competências basilares para tal empreitada.  

Em 17 de dezembro de 1994, no Brasil, os membros fundadores do 

MERCOSUL assinaram o Protocolo de Ouro Preto (“POP”), um dos principais instrumentos 

que cria os órgãos do organismo regional. No decorrer de seus 53 artigos, é positivada a 

estrutura institucional do Mercado Comum do Sul, composta por 8 órgãos principais6 que 

foram, posteriormente, aprimorados por outros instrumentos normativos.  

Tendo em vista o objetivo do presente trabalho - a análise de uma das decisões 

emitidas pelo Tribunal Permanente de Revisão (“TPR”) do MERCOSUL - não serão 

pormenorizadas as demais instituições que compõe o organismo. Dessa forma, nos interessa, 

especificamente, compreender a inserção do TPR na estrutura de institucional do Mercado 

Comum do Sul, entender seu funcionamento e analisar o seu papel no processo de integração. 

Para tanto, serão analisados os tratados atinentes ao Tribunal Permanente de 

Revisão, que determinam sua criação, funcionamento e competência. Em seguida, será visto o 

caso que culminou na decisão estampada no Laudo 01/2012. Nesta toada, por se tratar de um 

estudo de caso, se analisará os argumentos do tribunal, bem como os efeitos do referido 

Laudo e sua importância na enunciação das competências da corte internacional em comento, 

especialmente no que tange à defesa do Estado de Direito no âmbito do MERCOSUL. 

 

 

2. O TRIBUNAL PERMAMENTE DE REVISÃO (“TPR”)  

Originalmente, o sistema de solução de controvérsias entre os Estados Partes 

do MERCOSUL estava sob a égide normativa do Protocolo de Brasília (“PB”), de 1991 e do 

Protocolo de Ouro Preto. No entanto, depois de alguns anos de sua implementação, foram 

percebidas algumas deficiências na sistemática existente, motivo pelo qual, em 29.05.2000, 

 
6 Os 8 principais órgãos do MERCOSUL foram criados pelo Protocolo de Ouro Preto, ou tiveram a previsão de 

sua criação por um protocolo específico posterior e são eles: o Conselho do Mercado Comum (CMC); o Grupo 

do Mercado Comum (GMC); a Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM); a Comissão Permanente 

Conjunta do MERCOSUL (CPC); o Foro Consultivo Econômico Social (FCES); a Secretaria Administrativa do 

MERCOSUL (SAM); o Tribunal Permanente de Revisão (TPR); e o Tribunal Administrativo-Laboral do 

MERCOSUL (TAL). 
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por intermédio da Decisão 25/00, os membros do MERCOSUL delegaram ao Grupo Ad Hoc 

de Aspectos Institucionais (“GAHAI”) poderes para a elaboração de uma nova proposta de 

aperfeiçoamento do sistema de solução de controvérsias existente. 

Dessa forma, após uma série de encontros e debates, em 18.02.2002, foi 

assinado o Protocolo de Olivos (“PO”)7, cujo objetivo primordial era reformar a sistemática 

até então vigente para conferir maior juridicidade e segurança jurídica às decisões oriundas do 

sistema de solução de controvérsias no âmbito do MERCOSUL8. 

Desta nova estruturação, oriunda do PO, surgiu o Tribunal Permanente de 

Revisão9, como órgão permanente da estrutura institucional do Mercado Comum do Sul, 

responsável pela estabilidade e confiabilidade das decisões proferidas pelo sistema de solução 

de controvérsias, com competências consultiva10 e contenciosa.  

No âmbito da competência contenciosa, o TPR pode revisar as decisões 

oriundas do Tribunal Arbitral Ad Hoc11 e, também, pode conhecer e decidir originariamente 

as causas levadas à sua jurisdição12, nos termos dos capítulos VII e VIII do Protocolo de 

Olivos.  

Cumpre salientar, neste momento, que os Estados Partes do MERCOSUL 

reconhecem como obrigatória a jurisdição dos tribunais que compõem o sistema de solução de 

controvérsias, nos termos do artigo 33 do PO: 

 

Artigo 33 - Jurisdição dos Tribunais 

 
7 BRASIL. Decreto 4.982, de 09 de fevereiro de 2004. Promulga o Protocolo de Olivos para a Solução de 

Controvérsias no Mercosul. Brasília, DF, fevereiro de 2004. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm>. Acesso em 25 de agosto de 

2018. 
8 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Sistemática de solução de controvérsias no Mercosul: Protocolo de Brasília e Protocolo 

de Olivos. p. 24. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/viewFile/1298/764>.  
9 O TPR se encontra instalado na cidade de Assunção, capital do Paraguai e iniciou seu funcionamento em 

13.08.2004. MENEZES, Wagner. Derecho internacional en América Latina. Brasília: FUNAG, 2010. p. 195. 
10 Protocolo de Olivos “Artigo 3 - (Opiniões Consultivas) Regime de Solicitação: O Conselho do Mercado 

Comum poderá estabelecer mecanismos relativos à solicitação de opiniões consultivas ao Tribunal Permanente 

de Revisão definindo seu alcance e seus procedimentos”. 
11 Protocolo de Olivos “Artigo 17 - Recurso de Revisão: 1. Qualquer das partes na controvérsia poderá 

apresentar um recurso de revisão do laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc ao Tribunal Permanente de Revisão, em 

prazo não superior a quinze (15) dias a partir da notificação do mesmo”. 
12 Protocolo de Olivos “Artigo 23 - Acesso direto ao Tribunal Permanente de Revisão: 1. As partes na 

controvérsia, culminado o procedimento estabelecido nos artigos 4 e 5 deste Protocolo, poderão acordar 

expressamente submeter-se diretamente e em única instância ao Tribunal Permanente de Revisão, caso em que 

este terá as mesmas competências que um Tribunal Arbitral Ad Hoc, aplicando-se, no que corresponda, os 

Artigos 9, 12, 13, 14, 15 e 16 do presente Protocolo”. 

2. Nessas condições, os laudos do Tribunal Permanente de Revisão serão obrigatórios para os Estados partes na 

controvérsia a partir do recebimento da respectiva notificação, não estarão sujeitos a recursos de revisão e terão, 

com relação às partes, força de coisa julgada. 
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Os Estados Partes declaram reconhecer como 

obrigatória, ipso facto e sem necessidade de acordo 

especial, a jurisdição dos Tribunais Arbitrais Ad Hoc que 

em cada caso se constituam para conhecer e resolver as 

controvérsias a que se refere o presente Protocolo, bem 

como a jurisdição do Tribunal Permanente de Revisão 

para conhecer e resolver as controvérsias conforme as 

competências que lhe confere o presente Protocolo. 

 

Ainda do que tange à competência do TPR, sua jurisdição se estende ratione 

personae aos Estados membros do bloco mercosulino e, ratione materiae, às controvérsias 

entre os Estados Partes, no que se referem à interpretação ou não cumprimento da normativa 

do MERCOSUL. Quanto ao direito aplicável, o artigo 34 do PO esclarece: 

Artigo 34 - Direito Aplicável  

1. Os Tribunais Arbitrais Ad Hoc e o Tribunal 

Permanente de Revisão decidirão a controvérsia com base 

no Tratado de Assunção, no Protocolo de Ouro Preto, nos 

protocolos e acordos celebrados no marco do Tratado de 

Assunção, nas Decisões do Conselho do Mercado Comum, 

nas Resoluções do Grupo Mercado Comum e nas 

Diretrizes da Comissão de Comércio do MERCOSUL, 

bem como nos princípios e disposições de Direito 

Internacional aplicáveis à matéria. 

2. A presente disposição não restringe a faculdade dos 

Tribunais Arbitrais Ad Hoc ou a do Tribunal Permanente 

de Revisão, quando atue como instância direta e única 

conforme o disposto no artigo 23, de decidir a 

controvérsia ex aequo et bono, se as partes assim 

acordarem. 

 

Em linhas gerais, esta é uma breve síntese acerca da gênese, das competências 

e do direito aplicável pelo Tribunal Permanente de Revisão no desempenho de suas funções 
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institucionais. A seguir, se adentrará ao caso que originou a decisão estampada no Laudo n.º 

01/2012 proferido pelo TPR e, posteriormente, será feita a análise da ratio decidendi desta 

Corte no que tange à sua competência e seu papel no processo de integração regional. 

 

 

3. PARAGUAI v. ARGENTINA, BRASIL E URUGUAI (Caso do impeachment do 

Presidente Lugo) 

Como anteriormente dito, neste momento será analisado o caso que originou a 

decisão estampada no Laudo n.º 01/2012 do TPR. Os fatos dizem respeito ao processo de 

impeachment e destituição do Presidente Lugo (2012), no Paraguai. Os Estados do 

MERCOSUL (Brasil, Argentina e Uruguai), consideraram que o processo de destituição do 

Presidente do Paraguai, Fernando Lugo Méndez, fora realizado mediante procedimento 

sumaríssimo, desrespeitando o devido processo legal e com restrições à ampla defesa e ao 

contraditório, motivo pelo qual se produziu a ruptura da ordem democrática no Paraguai13.  

A ordem democrática, a saber, permeia a normativa do MERCOSUL em suas 

diversas fontes. Desde a Declaração Presidencial de Las Leñas, de julho de 1992, da 

Declaração Presidencial sobre Compromisso Democrático no MERCOSUL14, firmada em 

25.06.1996, do Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático (“PU”)15 em vigor 

desde 17 de janeiro de 2002, até o Protocolo de Assunção sobre Compromisso com a 

Promoção e Proteção dos Direitos Humanos do MERCOSUL, datado de 19 de junho de 2005, 

que ampliou o escopo normativo da cláusula democrática, determinando que, além da plena 

vigência das instituições democráticas, o respeito aos Direitos Humanos e às liberdades 

fundamentais são condições sine qua non para a vigência e a evolução do processo de 

integração16. 

 
13 TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISÃO. Laudo no procedimento excepcional de urgência solicitado pela 

República do Paraguai em relação à suspensão de sua participação nos órgãos do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL) e à Incorporação da Venezuela como membro pleno. Laudo n.º 01/2012, de 21 de julho de 2012. 

Disponível em: <http://www.mercosur.int/innovaportal/file/440/1/laudo_01_2012_pt.pdf>. Acesso em 25 de 

agosto de 2018. 
14 DECLARAÇÃO PRESIDENCIAL SOBRE COMPROMISSO DEMOCRÁTICO NO MERCOSUL. 25 de 

junho de 1996, Potrero de Los Funes, Província de San Luís, Argentina. Disponível em: 

<http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4677/1/cmc_1996_acta01_declara-

presiden_pt_compdemocratico.pdf>. Acesso em 25 de agosto de 2018. 
15 BRASIL. Decreto 4.210, de 24 de abril de 2002.  Promulga o Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso 

Democrático no Mercosul, Bolívia e Chile. Brasília, DF, abril de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4210.htm>. Acesso em 25 de agosto de 2018. 
16 Ratificando as disposições presentes no artigo 1º do Protocolo de Ushuaia e nos artigos 1 e 2 da Declaração 

Presidencial sobre Compromisso Democrático no MERCOSUL. 
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Dessa forma, tendo em vista os acontecimentos políticos no âmbito da 

República do Paraguai, que culminaram na destituição do Presidente Lugo, em uma Reunião 

de Cúpula dos Presidentes dos Estados Partes - no dia 29.6.2012 - o Paraguai foi suspenso do 

direito de participar dos órgãos do MERCOSUL e de suas deliberações até que restabelecida a 

ordem democrática do país17. Na mesma ocasião, os Presidentes decidiram pela incorporação 

da Venezuela como membro pleno da organização regional. 

Sendo assim, em 9 de julho de 2012, o Paraguai, irresignado com a deliberação 

acerca de sua suspensão, acionou os Estados que o suspenderam perante o Tribunal 

Permanente de Revisão, requerendo que fossem inaplicáveis as decisões referentes à sua 

suspensão e a incorporação da Venezuela como membro pleno do MERCOSUL. 

O Paraguai defendeu que não houve a ruptura da ordem democrática, bem 

como alegou a ocorrência de vícios formais no procedimento de suspensão, pelo fato de os 

Presidentes dos Estados Partes não terem legitimidade para adotarem as referidas decisões e 

por não terem satisfeito o requisito presente no artigo 4 do Protocolo de Ushuaia18. 

Os Estados demandados (Argentina, Brasil e Uruguai), se defenderam 

alegando que o TPR não possuía competência ratione materiae para apreciar a demanda, por 

se tratar de um litígio de natureza política não alcançado pela jurisdição da Corte e pelo 

sistema de solução de controvérsias previsto no PO, afirmando que a jurisdição se presta 

somente a matérias comerciais. Por fim, sustentaram os demandados que o Protocolo de 

Olivos não seria aplicável para solucionar disputas oriundas da aplicação do Protocolo de 

Ushuaia. 

Assim sendo, de forma sucinta, estas foram as razões de fato e direito que 

levaram o TPR a proferir a decisão estampada no Laudo 01/2012. A seguir, passa-se à análise 

da decisão do tribunal e seus fundamentos. Cumpre salientar, que tal decisão não resolveu o 

mérito do caso, no entanto, foi de salutar importância no contexto do processo de integração 

regional, pois enunciou -  por unanimidade - as competências da Corte no que tange à 

apreciação de causas atinentes à matéria de Direitos Humanos, bem como indicou o rito para 

que fosse levada à sua apreciação o controle da ação política dos Estados do MERCOSUL, ao 

 
17 O Restabelecimento da ordem democrática no Paraguai foi reconhecido por intermédio da “Decisão Sobre o 

Fim da Suspensão do Paraguai no Mercosul em Aplicação do Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso 

Democrático”, de 12 de julho de 2013. Disponível em: 

<http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4677/1/declaracao_paraguai_pt.pdf>. Acessado em 25 de agosto de 

2018.  
18 Protocolo de Ushuaia | Artigo 4: No caso de ruptura da ordem democrática em um Estado Parte do presente 

Protocolo, os demais Estados Partes promoverão as consultas pertinentes entre si e com o Estado afetado. 
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deliberarem acerca das condições democráticas e de Direitos Humanos em situações de crise 

institucional de outros Estados membros da organização19. 

 

 

4. A RATIO DECIDENDI DO TPR NO LAUDO 01/2012 

Neste momento, serão analisados os fundamentos determinantes da decisão do 

TPR, no Laudo 01/2012. Para tanto, verificou-se a aplicação dos métodos de interpretação 

sistemática e teleológica da normativa do MERCOSUL, bem como a determinação dos fatos 

admitidos como fundamentais para encontrar o fundamento de sua decisão20, tal como 

preconizado por Goodhart. 

Neste caminho, portanto, ao receber as manifestações do demandante e dos 

demandados, o TPR de forma unânime decidiu, em sede preliminar, que era competente para 

apreciar controvérsias acerca da legalidade da aplicação dos procedimentos previstos no 

Protocolo de Ushuaia, como se pode inferir da leitura dos parágrafos 36 e 37 da 

fundamentação do Laudo n.º 01/2012 e no parágrafo 1 de sua parte dispositiva (decisum):  

 

36. A jurisdição do sistema de solução de controvérsias, 

dessa forma, se estende ratione personae aos Estados 

membros do MERCOSUL. Ratione materiae, esta 

jurisdição se conforma sobre controvérsias entre os 

Estados Partes referidas à interpretação ou não 

cumprimento da normativa do MERCOSUL. Não há, de 

forma implícita ou explícita no texto do PO, exclusão de 

jurisdição com base na matéria objeto da controvérsia.  

 

37. Nessa ótica, não se pode falar de "falta de vocação" 

do sistema para solucionar controvérsias que 

ultrapassam a esfera comercial. A legitimidade do 

sistema se fundamenta na contribuição à estabilidade, na 

medida em que avança o processo de integração, em suas 

diversas esferas. Esta legitimidade deve ser apreciada 

 
19 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 422.  
20 GOODHART, Arthur L.  Determining the ratio decidendi of a case, in Essays in Jurisprudence and the 

Common Law.Cambridge: Cambridge, University Press, 1931. p. 15 
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conforme o texto acordado no PO pelos Estados Parte, o 

qual não exclui a priori a análise de qualquer tipo de 

controvérsia no marco normativo do MERCOSUL 

 

[...] 

 

DECISÃO  

 

1. Por unanimidade, em conformidade com as 

considerações anteriores, o Tribunal Permanente de 

Revisão decide, em relação ao requerimento dos 

demandados relacionado à incompetência ratione 

materiae, que a jurisdição do sistema de solução de 

controvérsias do MERCOSUL abarca o exame de 

legalidade da aplicação do Protocolo de Ushuaia21. 

(grifos acrescidos ao original) 

 

Quanto ao mérito, o TPR entendeu que não seria possível se pronunciar diretamente 

sobre o tema, tendo em vista que o Paraguai não satisfez o requisito das consultas prévias para 

que as partes concordem expressamente em submeter a demanda, de forma originária - em 

única instância - ao TPR, nos termos do artigo 23 do PO22. 

Porém, como bem pontuado por André de Carvalho Ramos, apesar de o TPR não ter 

analisado o mérito da matéria levada ao seu conhecimento, a Corte enunciou, também, os 

passos a serem seguidos para que se leve à sua apreciação o controle das ações dos Estados 

Partes em matéria de ruptura da ordem democrática e Direitos Humanos: 

 
21 TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISÃO. Laudo no procedimento excepcional de urgência solicitado pela 

República do Paraguai em relação à suspensão de sua participação nos órgãos do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL) e à Incorporação da Venezuela como membro pleno. Laudo n.º 01/2012, de 21 de julho de 2012. 

Disponível em: <http://www.mercosur.int/innovaportal/file/440/1/laudo_01_2012_pt.pdf>. Acesso em 26 de 

agosto de 2018. 
22 Protocolo de Olivos “Artigo 23 - Acesso direto ao Tribunal Permanente de Revisão: 1. As partes na 

controvérsia, culminado o procedimento estabelecido nos artigos 4 e 5 deste Protocolo, poderão acordar 

expressamente submeter-se diretamente e em única instância ao Tribunal Permanente de Revisão, caso em que 

este terá as mesmas competências que um Tribunal Arbitral Ad Hoc, aplicando-se, no que corresponda, os 

Artigos 9, 12, 13, 14, 15 e 16 do presente Protocolo”. 

2. Nessas condições, os laudos do Tribunal Permanente de Revisão serão obrigatórios para os Estados partes na 

controvérsia a partir do recebimento da respectiva notificação, não estarão sujeitos a recursos de revisão e terão, 

com relação às partes, força de coisa julgada. 
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O Laudo n. 01/2012 do TPR, indica, então, alguns passos 

para o controle da ação dos Estados contra a ruptura 

democrática ou mesmo, graves e sistemáticas violações de 

Direitos Humanos em situações de crise institucional: (i) 

exigência de comprovação de negociações infrutíferas, (ii) 

demanda de criação de tribunal ad hoc ou (iii) consenso 

para que a demanda arbitral seja instaurada diretamente 

no TPR23.  

 

Assim sendo, neste caso, o TPR afirmou sua competência para analisar todas as 

questões atinentes ao processo de integração regional no âmbito do MERCOSUL - assim 

previstos na normativa aprovada pelos Estados -, com especial enfoque nas matérias atinentes 

ao Estado de Direito e Direitos Humanos, valores reconhecidos como essenciais e sem os 

quais não é possível haver integração entre os povos e nações.  

Resta clara tal afirmativa, tendo em vista que a Corte afirmou não haver 

margem interpretativa para que sua competência deixasse de se estender a todo o arcabouço 

normativo do MERCOSUL, que é permeado por dispositivos garantidores da ordem 

democrática e do respeito aos Direitos Humanos, como aqueles enumerados no item 3 deste 

trabalho. 

À luz dessas considerações, o TPR concluiu que a observância da legalidade 

dos procedimentos previstos no Tratado de Assunção, Protocolo de Olivos, Protocolo de 

Ushuaia e todas as demais normas editadas sob a égide - e em complementação aos princípios 

e objetivos - do TA, estão sob sua competência e jurisdição, na medida em que, no caso 

concreto, seja demandado a fazer um exame de legalidade dos atos, bem como dirimir 

questionamentos relacionados à aplicação e interpretação das normas do MERCOSUL. 

 

 

5. OS EFEITOS E A IMPORTÂNCIA DO LAUDO  01/2012  

Nos termos do Capítulo VIII do Protocolo de Olivos, mais especificamente 

previsto em seu artigo 27, “2”, os Laudos do TPR são inapeláveis e obrigatórios para os 

Estados partes na controvérsia e terão, com relação a eles, força de coisa julgada. Cumpre 

 
23 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 422. 
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pontuar, ainda, que os laudos arbitrais emanados do sistema de solução de controvérsias do 

MERCOSUL não criam jurisprudência, mas podem servir aos árbitros em futuras causas, 

como referência interpretativa24. 

Assim, por fazer coisa julgada entre os Estados Partes que compuseram a 

demanda (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), a enunciação das competências do TPR 

para fazer o controle de legalidade e dirimir questões sobre a interpretação e aplicação de toda 

a normativa do MERCOSUL, obriga estes Estados a admitir a competência da Corte para 

analisar questões que fogem da temática comercial.  

Ainda, ao prever a competência do Tribunal para apreciar a legalidade dos atos 

políticos dos Estados, no que tange ao reconhecimento da ofensa ao compromisso 

democrático ou mesmo sobre violações de Direitos Humanos, o TPR garante maior segurança 

jurídica e confiabilidade às decisões dos Estados partes, conferindo, simultaneamente, 

juridicidade aos atos, em prestígio ao Direito Internacional.  

Neste sentido, também, a decisão é importante, pois reforça a tendência 

contemporânea de humanização do Direito Internacional. O papel das cortes internacionais no 

controle de legalidade dos atos políticos, tal como o feito pelo TPR, auxilia a edificar e 

pavimentar o caminho a ser seguido pelos Estados, rumo a este novo Direito Internacional, 

cujo escopo é bem delineado por Cançado Trindade, que o considera o “novo jus gentium em 

que a centralidade é da pessoa humana, e não dos Estados”25. 

Tal constatação fica mais nítida, quando se analisa a existência de todo um 

arcabouço normativo permeado por normas que buscam como fim, a consecução de um 

objetivo em comum com a garantia da proteção aos Direitos Humanos, cuja efetivação está 

condicionada a existência de uma ordem democrática, sob os controles institucionais e 

normativos nacionais e internacionais26.  

Dessa forma, o TPR demonstrou que a preocupação com a garantia da ordem 

democrática e, consequentemente, com Direitos Humanos, efetuada através do controle de 

legalidade dos atos dos agentes políticos, faz parte do MERCOSUL, que busca proteger tanto 

 
24 VASCONCELOS, Raphael Carvalho. O Sistema de Solução de Controvérsias do MERCOSUL, as 

Negociações Diretas e a Política. In: GOMES, Eduardo Biacchi; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira 

(organizadores). Direito da Integração Regional: Diálogo entre Jurisdições na América Latina. São Paulo: 

Saraiva, 2015. pp. 177-199. 
25 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A Humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 

2006. p. 20. 
26 Nesta toada, a ordem democrática, como garantidora da dignidade da pessoa humana, é condição sine qua non 

para a existência do sujeito moderno, que influencia as condições concretas da política em relação à governança 

e à participação na comunidade internacional dos Estados. DELLA PORTA, Donatella. The global justice 

movement: cross-national and transnational perspectives. Colorado: Paradigm Publishers, 2007. 
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os povos que compõem as nações, quanto com a própria figura do Estado, que necessita do 

elemento humano para lhe conferir a sua legitimidade27.  

Neste sentido, a partir da decisão positivada no Laudo n.º 01/2012, é possível 

verificar uma complementariedade entre o sistema regional de proteção aos Direitos 

Humanos, encabeçado pelo Pacto de San José da Costa Rica e pelas instituições por ele 

edificadas, e o MERCOSUL, organização regional cujo objetivo é a constituição de uma 

maior unidade política, econômica e social  entre seus membros, o que pressupõe a estrita 

submissão à Democracia e aos Direitos Humanos. 

Lassa Oppenheim, ao falar sobre a então recém-criada Corte Permanente de 

Arbitragem, acertadamente frisou:  

 

[...] o desenvolvimento está diante dos nossos olhos. [...] 

aqui nós temos uma instituição que não pertence 

particularmente a nenhum dos Estados contratantes, mas 

sim a toda a Sociedade Internacional, e está aberta para 

servir a todos aos seus membros28. (tradução nossa) 

 

Este é o papel das cortes internacionais na atualidade, e o TPR confirmou que é 

guiado por este matiz, de abertura aos seus membros, com o intento de servi-los nas múltiplas 

facetas dos polos envolvidos em uma disputa arbitral sob sua jurisdição. Não somente 

garantindo um foro para que sejam apreciadas as questões de legalidade, mas também 

servindo como um dos baluartes do Estado de Direito - e dos Direitos Humanos - no âmbito 

do MERCOSUL. 

 

 

5.1.  EVIDENCIAÇÃO DO TRÍPLICE SISTEMA REGIONAL DE 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA DEMOCRACIA NA 

AMÉRICA DO SUL 

 
27 Declaração Universal dos Direitos Humanos “artigo 21º (3): A vontade do povo é o fundamento da autoridade 

dos poderes públicos; e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio 

universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto”. 
28 OPPENHEIM, Lassa. The Future of International Law. BATE, John Pawley (trad.). London: Oxford 

University Press, 1921. p. 14. 



 
POLIFONIA                 REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 4  NOVA SÉRIE    2019  PRIMAVERA/VERÃO 

120 
 

Apesar de ser notória e pioneira a atuação da Organização das Nações Unidas 

(“ONU”) na defesa dos Direitos Humanos e da Democracia, especialmente por intermédio de 

seu Comitê de Direitos Humanos, que possui inúmeras atribuições de extrema relevância para 

a humanidade, não é o objetivo do presente trabalho tratar deste tão caro assunto. 

A presente pesquisa, foca na evidenciação de um sistema regional, sul-

americano, de tríplice proteção dos Direitos Humanos e da Democracia, consubstanciado em:  

(i) Ordens jurídico-constitucionais dos Estados sul-americanos; (ii) Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, criado sob os auspícios da Organização dos Estados Americanos (“OEA”), 

representado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos29; e (iii) agora, o MERCOSUL, por intermédio da possibilidade de levar 

à jurisdição de seu Tribunal Permanente de Revisão, o exame da legalidade dos atos dos 

Estados membros, bem como controvérsias envolvendo a interpretação dos tratados 

mercosulinos de Direitos Humanos. 

A decisão do Laudo 01/12 do TPR, teve o condão de elevar o status da Corte 

mercosulina, de mero ambiente arbitral de disputas comerciais, para um locus de apreciação 

da legalidade e interpretação da normativa do MERCOSUL sobre Democracia e Direitos 

Humanos. Tal evolução, decorre da própria natureza do órgão de solução de controvérsias, 

cuja função - mediata ou imediata - é o fortalecimento da integração regional entre os Estados 

membros do bloco, com o fortalecimento do desenvolvimento econômico e da justiça social, 

como preconizado pelo preâmbulo do Tratado de Assunção30. 

Neste sentido, outros órgãos do MERCOSUL abriram caminhos para que o 

TPR pudesse erigir-se como um baluarte da proteção e da interpretação da normativa 

mercosulina sobre Democracia e Direitos Humanos, efetivamente desenvolvendo os tratados e 

 
29 O Parte II da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, cujo título é “Meios de Proteção”, estabelece 

em seu artigo 33: “São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos 

compromissos assumidos pelos Estados Partes nesta Convenção: (a) a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, doravante denominada a Comissão; e (b) a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante 

denominada a Corte. BRASIL. Decreto 678, de 06 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Brasília, DF, 

novembro de 1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em 27 

de outubro de 2018. 
30 Preâmbulo do Tratado de Assunção: “Considerando que a ampliação das atuais dimensões de seus mercados 

nacionais, através da integração, constitui condição fundamental para acelerar seus processos de 

desenvolvimento econômico com justiça social”. BRASIL. Decreto 350, de 21 de novembro de 1991. Promulga 

o Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do 

Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai (TRATADO MERCOSUL). Brasília, DF, 

novembro de 1991. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0350.htm>. 

Acesso em 25 de outubro de 2018 
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declarações do bloco regional, permeados por dispositivos que alargavam a proteção dos 

direitos fundamentais dos indivíduos e do Estado de Democrático de Direito.  

Como bem frisado por José Raúl Torres Kirmser, ex-presidente da Corte 

Suprema de Justiça do Paraguai, no Sexto Encontro das Supremas Cortes do MERCOSUL e 

Associados, realizado em Brasília no ano de 2008, ao falar sobre o desenvolvimento das 

normas do MERCOSUL: 

 

[...] la plena vigencia de las instituciones democráticas es 

condición esencial para el desarrollo de los procesos de 

integración entre los Estados Parte. Así, desde la 

perspectiva de la democracia, se estaba defendiendo 

vehementemente los derechos humanos. Consolidar la 

democracia significa defender el trato igualitario entre los 

ciudadanos, proteger el estado de derecho y respetar las 

garantías individuales31. 

 

Assim sendo evidenciada a existência do sistema sul-americano/mercosulino 

de proteção da Legalidade, da Ordem Democrática e dos Direitos Humanos, passa-se a uma 

breve análise das demais garantias, anteriormente citadas: (i) as Ordens jurídico-

constitucionais e o (ii) Sistema Interamericano dos Direitos Humanos. 

Após séculos de colonização, seguidos por décadas de regimes autoritários na 

região Sul-Americana, principalmente nos países de que compõe o MERCOSUL e seus 

membros associados, nos idos finais da década de 80 e início da década de 90, uma onda de 

redemocratização atingiu a região latino-americana e com isso, os países buscaram apagar de 

seus ordenamentos jurídicos os resquícios ditatoriais, com a humanização de seu direito 

interno, pautando-o na em pressupostos democráticos, como soberania do povo e da 

Constituição e Direitos Humanos32. 

Neste espírito, diversos desses países, como o Brasil e o Paraguai, 

providenciaram uma nova Constituição para reger seus Estados, ou realizaram profundas 

 
31 A transcrição do discurso do ex-presidente da Corte Suprema de Justiça do Paraguai, no Sexto Encontro das 

Supremas Cortes do MERCOSUL e Associados, pode ser vista na íntegra aqui:  

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sextoEncontroConteudoTextual/anexo/Paraguai.pdf>. Acesso em 27 de 

outubro de 2018. 
32 MAINWARING, Scott; BRINKS, Daniel; PÉREZ-LINAN, Aníbal. Classificando regimes políticos na 

América Latina, 1945-1999, v. 44, n.º 4. Rio de Janeiro: Dados, 2001, p. 650. 



 
POLIFONIA                 REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 4  NOVA SÉRIE    2019  PRIMAVERA/VERÃO 

122 
 

reformas em seus ordenamentos jurídicos, a fim de que fossem estabelecidos mecanismos de 

controle das arbitrariedades estatais e da garantia e efetivação dos Direitos Humanos, 

garantias fundamentais e Estado de Direito. 

No entanto, ainda há muito a ser feito para que se alcance o pleno gozo da 

Democracia e dos Direitos Humanos na região, em que pese as novas estruturas jurídico-

políticas dos Estados sul-americanos e o esforço de seus poderes, especialmente o judiciário, 

na efetivação das garantias fundamentais e na limitação do poder do Estado, como bem 

acentuou o ex-presidente da Suprema Corte de Justiça do Paraguai, em seu discurso outrora 

citado: 

 

“No podemos mantener la ingenua percepción de que los 

Derechos Humanos se agotan con las violaciones 

cometidas en regímenes totalitarios y dictaduras – que por 

otro lado constituye un pasado común para nuestras 

naciones-. Surgen cada día, nuevos capítulos 

concernientes a los derechos y a la dignidad humana, 

como son los derechos de los migrantes, de los indígenas, 

el tema de la pobreza extrema, lo atinente al derecho a la 

vida y la genética; la misma globalización acarrea efectos 

desfavorables que le son inherentes y que es necesario 

identificar a tiempo. Todo esto sin mencionar los 

atropellos al medio ambiente y a otros tantos derechos 

denominados de “tercera generación”33. 

 

  Por fim, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, cujos meios de 

garantia se concretizam por intermédio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(“CIDH”) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Corte IDH”). Ambos órgãos são 

detentores de independência e autonomia, em relação aos Estados que compõem a OEA e a 

Convenção Americana, dessa forma, exercem seus misteres de controle da sujeição destes 

entes ao regime de Direitos Humanos estabelecido pelo Pacto de San José da Costa Rica. 

 
33 A transcrição do discurso do ex-presidente da Corte Suprema de Justiça do Paraguai, no Sexto Encontro das 

Supremas Cortes do MERCOSUL e Associados, pode ser vista na íntegra aqui:  

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sextoEncontroConteudoTextual/anexo/Paraguai.pdf>. Acesso em 27 de 

outubro de 2018. 



 
POLIFONIA                 REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 4  NOVA SÉRIE    2019  PRIMAVERA/VERÃO 

123 
 

A CIDH, é um órgão integrante da OEA e do Pacto de San José (ou Convenção 

Americana de Direitos Humanos), possui função consultiva, perante a OEA, e pode realizar a 

observância das ações estatais, frente ao cumprimento dos deveres internacionais assumidos 

em matéria de Direitos Humanos. Dessa forma, a CIDH tem poderes de solicitar informações 

dos Estados, formular recomendações (não vinculativas), preparar estudos e relatórios, 

solicitar permissão de observação in loco em um Estado. 

Da mesma forma, a CIDH pode representar os Estados que violarem as 

normativas de Direitos Humanos perante: (i) a Assembleia Geral da OEA, para que esta tome 

as medidas sancionatórias contra o ente violador; e (ii) perante a Corte IDH, deflagrando 

ações de responsabilidade internacional do Estado-membro da OEA, por violação de Direitos 

Humanos34. 

Por sua vez, a Corte IDH, órgão de natureza jurisdicional e intérprete última do 

Pacto de San José da Costa Rica, possui atribuições Consultivas e Contenciosas, nos termos 

dos artigos 61 a 65 do Pacto de San José da Costa Rica. Somente os Estados, a OEA e a 

CIDH podem comparecer perante a Corte, como demandantes ou demandados, no caso dos 

Estados, é necessária, ainda, a sua anuência em se submeter à jurisdição deste tribunal, 

conforme estabelecido no artigo 62 do Pacto de San José. 

A Corte IDH, dessa forma, pode analisar os casos de violação de Direitos 

Humanos levados à sua jurisdição, absolvendo ou condenando o Estado violador, por meio de 

uma sentença definitiva e inapelável, que deve ser cumprida pelo Estado, tal como 

preconizado nos artigos 67 e 68 do Pacto. No uso de suas atribuições consultivas, a Corte 

pode interpretar o Pacto, ou outros tratados e leis internas dos países da OEA - se houver 

pertinência temática e se referir à esfera de competência da Corte, emanando um parecer 

acerca de sua interpretação das referidas normas, no âmbito dos Direitos Humanos e das 

obrigações assumidas pelos Estados. Tais premissas podem ser inferidas da leitura do artigo 

60 do Regulamento da Corte IDH35. 

Diante desses breves apontamentos, possibilita-se a compreensão da existência 

de um Sistema Sul-americano de garantia dos Direitos Humanos, da Ordem Democrática e do 

 
34 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos: Pacto de San José da Costa Rica. – 2. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009, pp. 198-200. 
35 O Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos pode ser acessado em sua íntegra aqui: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/viejos/w.regulamento.corte.htm>. Acesso em 27 de outubro de 

2018. 
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Estado de Direito em nossa região, um caso sui generis, com três jurisdições competentes 

para interpretar e promover a aplicação de tratados de Direitos Humanos.  

As jurisdições internas dos países, que podem interpretar e aplicar as normas 

originariamente internas e os tratados que fazem parte das ordens jurídicas internas dos 

Estados. Por sua vez, o TPR, que pode interpretar e aplicar os tratados firmados no âmbito do 

MERCOSUL, sobre Direitos Humanos, bem como apreciar a legalidade dos atos 

concernentes ao juízo político dos Estados, no que tange à submissão ao compromisso 

democrático. E, por fim, a CIDH e a Corte IDH, que possuem competências para, no âmbito 

da OEA, que inclui os países sul-americanos, observar o escorreito cumprimento das normas 

protetivas de Direitos Humanos firmadas no âmbito das Américas. 

 

 

5.2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRÍPLICE SISTEMA SUL-

AMERICANO NO BRASIL 

Em virtude de todo o exposto, o Brasil, como Estado membro da OEA e do 

MERCOSUL, detentor de uma ordem jurídico-constitucional que reconhece a normatividade 

e a supralegalidade das normas internacionais de Direitos Humanos no âmbito nacional36, 

insere-se neste contexto de Tríplice proteção dos Direitos Humanos, havendo o controle 

interno e externo da aplicação e efetivação de tais normas: 

 

[...] esses diplomas internacionais sobre direitos humanos 

são reservados o lugar específico no ordenamento 

jurídico, estando abaixo da CF/1988, porém acima da 

legislação interna. O status normativo supralegal dos 

tratados internacionais de direitos humanos subscritos 

pelo Brasil torna inaplicável a legislação 

infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior 

ou posterior ao ato de ratificação37. 

 

No que tange à aplicabilidade das decisões do TPR - tendo como paradigma o 

Laudo 01/2012 - ao Brasil, deve-se salientar que a interpretação do Tribunal vincula as partes 
 

36 Tese de Repercussão Geral definida no Tema 60, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão 

Administrativa do STF, realizada em 09.12.2015.  
37 Precedente Representativo do Tema 60 da Repercussão Geral do STF. HC 95.967, rel. min. Ellen Gracie, 2ª T, 

j. 11-11-2008, DJE 227 de 28-11-2008. 



 
POLIFONIA                 REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 4  NOVA SÉRIE    2019  PRIMAVERA/VERÃO 

125 
 

da demanda, pelo fato de os laudos serem obrigatórios e terem força de coisa julgada inter 

partes, como anteriormente demonstrado. Assim, ao esclarecer as duas competências, o TPR 

se prestou a realizar a verificação da legalidade dos atos políticos do governo brasileiro, no 

que diz respeito à aplicação da cláusula democrática, bem como enunciou sua capacidade de 

interpretar e aplicar a normativa mercosulina de Direitos Humanos.  

Corroborando com este entendimento, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, ao decidir o caso Gomes Lund e outros vs. Brasil38 e o Supremo Tribunal Federal, 

na decisão do RE 592.58139 (Tema 220 da Repercussão Geral), esclareceram que a partir do 

momento que o Brasil adere a um tratado ou a uma convenção internacional, sobretudo 

àqueles que dizem respeito aos Direitos Humanos (como o Protocolo de Ushuaia e o Pacto de 

San José da Costa Rica), o Estado brasileiro assume as obrigações nele pactuadas, sujeitando-

se à supervisão de órgãos internacionais de controle.  

Saliente-se, ainda, que além destas apreciações (em foro não-penal) da conduta 

do Estado brasileiro - frente à violação de Direitos Humanos - a própria Constituição Federal 

de 1988, submeteu o Brasil à jurisdição de uma corte internacional penal, tal como disposto 

em seu artigo 5º, parágrafo 4º: “O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 

Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão”. In casu, este Tribunal citado, é o 

Tribunal Penal Internacional (“TPI”), estabelecido com o advento do Estatuto de Roma40, que 

tipifica no âmbito de uma jurisdição criminal internacional, a prática de crimes contra a 

 
38 “176. Este Tribunal estabeleceu em sua jurisprudência que é consciente de que as autoridades internas estão 

sujeitas ao império da lei e, por esse motivo, estão obrigadas a aplicar as disposições vigentes no ordenamento 

jurídico. No entanto, quando um Estado é Parte de um tratado internacional, como a Convenção Americana, 

todos os seus órgãos, inclusive seus juízes, também estão submetidos àquele, o que os obriga a zelar para que os 

efeitos das disposições da Convenção não se vejam enfraquecidos pela aplicação de normas contrárias a seu 

objeto e finalidade, e que desde o início carecem de efeitos jurídicos.” CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e 

Custas. Sentença de 24-11-2010. Disponível em: <www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. 

Acesso em 29 de agosto de 2018. (grifos acrescidos ao original). 
39 “Vale sublinhar, nesse passo, que, a partir do momento em que o Brasil adere a um tratado ou a uma 

convenção internacional, sobretudo àqueles que dizem respeito aos direitos humanos, a União assume as 

obrigações neles pactuadas, sujeitando-se, inclusive, à supervisão dos órgãos internacionais de controle, 

porquanto somente ela possui personalidade jurídica no plano externo”. SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL. RE 

592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, P, j. 13-08-2015, DJE de 01-02-2016 - tema 220 da Repercussão 

Geral. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=2637302>. 

Acesso em 29 de agosto de 2018. (grifos acrescidos ao original). 
40 BRASIL. Decreto 4.388, de 25 de setembro de 2002. Promulga o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 

Brasília, DF, setembro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm>. Acesso em 

02 de novembro de 2018. 
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humanidade, crimes de guerra, dentre outros que tangenciam de maneira imediata e explícita a 

normativa de Direitos Humanos. 

Em razão de todos esses argumentos, é completamente acertada posição 

doutrinária e jurisprudencial, acerca da possibilidade de controle, investigação, processamento 

e apreciação do mérito de causas que versem sobre a violação de Direitos Humanos e das 

cláusulas democráticas nos países sul-americanos, em especial o Brasil, que como acima 

exposto, é detentor de uma ordem constitucional que se aglutina e dialoga com o arcabouço 

jurídico internacional para a proteção dos Direitos Humanos e da Democracia. 

Por conseguinte, é possível concluir, da mesma forma, que o Brasil se insere 

dentro do tríplice sistema sul-americano de proteção dos Direitos Humanos, além de contar 

com as garantias universais franqueadas pela Organização das Nações Unidas e do Tribunal 

Penal Internacional. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando todo o exposto, é possível inferir que o Laudo n.º 01/2012 do 

Tribunal Permanente de Revisão foi um marco no âmbito do MERCOSUL, ao enunciar que a 

corte permanente do seu sistema de solução de controvérsias é competente para fazer o exame 

de legalidade dos atos políticos de seus Estados membros, no que diz respeito à avaliação  de 

ofensas à ordem democrática dos Estados em certas situações institucionais.  

Tal enunciação, evidenciou, da mesma forma, que o Tribunal possui 

competência para efetuar a interpretação e dirimir as dúvidas decorrentes da interpretação de 

toda a normativa do MERCOSUL, seja de natureza comercial, política ou de Direitos 

Humanos. Assim sendo, esta corte se coloca a serviço da comunidade do MERCOSUL na 

garantia dos Direitos Humanos e dos Estados de Direito, assim previstos nas ordens 

constitucionais democráticas sul-americanas. 

Como informado no decorrer do trabalho, este posicionamento vai no encontro 

dos objetivos do Direito Internacional contemporâneo, cujo principal objeto de tutela é a 

pessoa humana, e os valores necessários ao prestígio de sua dignidade, desenvolvimento e 

perpetuação.  
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Na mesma vereda, pode-se concluir que esta proteção se estende aos Estados e 

aos organismos de integração regional, pois não possível haver uma genuína integração, com 

estabelecimento de ralações comerciais duradouras e proveitosas, nem mesmo a criação de 

um espaço de livre circulação de pessoas, capitais e investimentos, sem os auspícios do 

Estado de Direito e da Democracia, pois quando ausentes estas qualidades, não há 

transparência, liberdade e igualdade - valores assim compreendidos em seus aspectos 

jurídicos, sociais e econômicos. 

Assim compreendido este ponto, ao analisar o Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos e as Ordens Constitucionais dos países sul-americanos que compõe, 

também, o MERCOSUL, verificou-se a insurgência de um diálogo entre os mecanismos de 

proteção da democracia e dos direitos humanos nessa região, outrora nunca existente, que se 

complementa com ainda mais efetividade, ao serem levados em consideração os sistemas 

universais de proteção dos direitos humanos (e da democracia, por consequência lógica) 

existentes no âmbito da ONU e do Estatuto de Roma.  

Para o regozijo da jovem democracia brasileira, restou certa a existência de 

uma proteção interna, local, regional e universal dos Direitos Humanos de seus súditos, que 

como acima ventilado, ao proteger e prestigiar os Direitos Humanos, em todas as suas facetas 

e emanações, protege-se a democracia e o império da justiça universal, cujos principais 

valores são a paz e a dignidade da pessoa humana – vetores axiomáticos que compreendem o 

desenvolvimento sustentável, econômico, político, social e moral da humanidade. 

Por fim, ficam algumas indagações e esperanças. Tendo em vista a existência 

destes complexos e grandes sistemas de proteção dos Direitos Humanos e da Democracia, se 

faz necessário repensar as possibilidades de ampliação do acesso individual dos indivíduos 

perante tais organismos. 

 Da mesma forma, analisar questões de matiz  judicial, referentes à 

possibilidade de haver conflito de competências entre as jurisdições internacionais, eventuais 

litispendências entre cortes internacionais, ou ainda, a possibilidade destes conflitos existirem 

efetivamente em matéria de proteção e defesa dos Direitos Humanos, que são, 

simultaneamente, a base e o cume da ordem jurídica internacional e das ordens jurídicas 

nacionais e democráticas. 
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