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A humanidade é hoje, no seu conjunto, 
incomparavelmente mais rica que no passado. Mas é 
também, caso se veja em relação a massas incalculáveis 
e crescentes de seres humanos, incomparavelmente mais 
pobre. Os homens estão, no plano jurídico, 
incomparavelmente mais iguais do que em qualquer 
outra época graças às inumeráveis cartas, constituições 
e declarações de direitos. Mas são também, de fato, 
incomparavelmente mais desiguais na realidade. A “era 
dos direitos”, para usar de novo as palavras de Norberto 
Bobbio, é também a era da sua maciça violação e da 
mais profunda desigualdade. E isso não é somente um 
fator de descrédito de todas as proclamações 
constitucionais dos direitos fundamentais, cujo sinal 
distintivo é a sua universalidade e a sua indivisibilidade. 
Ao ponto que não poderemos continuar a falar 
decentemente de direitos humanos e de dignidade da 
pessoa se continuar a permanecer essa sua evidente 
distância da realidade. É também, se essa diferença não 
for reduzida, uma ameaça à paz, já que esta lacuna de 
direito público – em uma sociedade global cada vez mais 
frágil e interdependente – não é por muito tempo 
sustentável sem que se dirija a um futuro de guerras e de 
violência capaz de derrubar as nossas próprias 
democracias.  
 

Luigi Ferrajoli 
Por uma Teoria dos Direitos e dos Bens 

Fundamentais 
  



 
 

 
 

 
 

RESUMO 
 
 

O MERCOSUL assumiu, em sua origem, uma feição mais comercial com o desafio de 
sua conversão em mercado comum através da implantação de livre circulação de 
bens, serviços, capitais e pessoas. Na circulação de pessoas estão incluídos 
consumidores e trabalhadores que possuem direitos a serem protegidos através de 
normas comuns ainda ausentes no bloco. Essas questões extrapolam o aspecto 
puramente comercial que envolve os parceiros do bloco, sendo necessário se avançar 
mais na criação de instituições supranacionais. Assim, o Parlamento do MERCOSUL 
(PARLASUL) foi criado, em 2005, para ser um órgão de representação dos povos, 
independente e autônomo, integrante da estrutura institucional do bloco. Porém, há 
muitas dificuldades a serem superadas, pois, mesmo estando juridicamente 
constituído o PARLASUL, as decisões no MERCOSUL somente podem ser tomadas 
mediante o consenso de todos os Estados-partes e não há aplicação imediata e direta 
do direito originário da integração em suas ordens jurídicas internas, dificultando a 
consolidação no bloco de um Direito Comunitário. Entretanto, a criação do 
PARLASUL demonstra a conjugação de esforços para a concretização de uma 
representação política no MERCOSUL no intuito de incentivar a cidadania e a 
participação da sociedade civil. Nesse contexto, é preciso investigar se o PARLASUL 
contribuirá para a efetividade dos direitos sociais trabalhistas em face da tendência 
atual de consolidação de um Direito Constitucional que se projeta além do Estado, 
ultrapassando suas fronteiras.  
 
Palavras-chave: PARLASUL. Parlamento. Integração Regional. Representação 
Política. Direitos Sociais. Trabalho Digno.  
  



 
 

 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 
MERCOSUR has assumed, in its origin, a more commercial feature, facing the 
challenge of its conversion into a common market with the implementation of free 
movement of goods, services, capital and people. On movement of persons are 
included consumers and workers that have rights to be protected by standard 
regulations, which are still absent. These issues go beyond the purely commercial 
aspects involving the partners in the block. It is necessary to go further and create 
supranational institutions. Thus, the MERCOSUR Parliament (PARLASUL) was 
created, in 2005, in order to be an independent and autonomous representative body 
of the people, and became a member of the block’s institutional structure. However, 
there are many difficulties to overcome, because, even with the legally constituted 
PARLASUL, decisions in MERCOSUR can only be taken by consensus of all its State 
Parties. There is no immediate and direct application of law originated in the 
integration into its internal legal orders, and that is hampering the consolidation of a 
Community Law. However, the creation of the PARLASUL demonstrates the 
combined efforts for the achievement of a political representation in MERCOSUR, in 
order to encourage citizenship and civil society participation. In this context, it has 
still to be investigated whether the PARLASUL will contribute to the effectiveness of 
the labor and social rights in face of the current trend of consolidation of a 
constitutional right that protrudes beyond the State, beyond its borders. 

 
Keywords: PARLASUL. Parliament. Regional Integration. Political Representation. 
Social Rights. Decent Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, no contexto da “reconstrução” dos 

direitos humanos, mostra-se imperiosa novas reflexões acerca do Estado e de sua 

soberania (agora mitigada) para se avançar na tutela dos direitos humanos e da 

dignidade humana, inclusive nos processos de integração regional. 

 Ao mesmo tempo em que se vê na América Latina o desenvolvimento 

de Estados Constitucionais de Direito fundamentados em Constituições que 

incorporaram valores sociais mais regionalizados e direcionados para a tutela aos 

direitos humanos e fundamentais, incluindo as minorias; há a evolução, no plano 

internacional, de regionalismos que impulsionaram a integração dos países latino-

americanos, estando em evidência, nos últimos anos, o regionalismo pós-liberal que 

busca a inclusão de questões sociais nos projetos integracionistas. 

Os blocos econômicos de integração regional visam ao fortalecimento 

econômico e político regional dos Estados-membros com vistas à sua maior 

competitividade no comércio internacional. O termo “integração” implica noções 

como interdependência, corresponsabilidade, complementaridade e, principalmente, 

solidariedade entre os Estados participantes do bloco que buscam objetivos e metas 

que isoladamente não atingiriam. 

Nesse contexto, a criação do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL 

foi impulsionada durante a década de 1980 pelo processo de redemocratização dos 

países latino-americanos, encerrando longo período de governos autoritários 

(ditaduras militares) e originou-se, em meio a esta conjuntura, de negociações entre o 

Brasil e a Argentina. Em 26 de março de 1991, com a adesão do Paraguai e do 

Uruguai ao grupo, houve a assinatura do Tratado de Assunção que se constituiu no 

marco jurídico-institucional do bloco mercosulista. 

Sob o amparo do regionalismo aberto incentivado pela Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), o MERCOSUL assumiu, desde 

sua criação, a característica de aliança comercial com vistas a dinamizar a economia 

regional, tendo o desafio de sua conversão, em longo prazo, em mercado comum com 

a implantação da livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais. 

Entretanto, o regionalismo aberto, centrado basicamente no 

desenvolvimento de questões de cunho comercial e econômico para os blocos de 

integração, apresentou esgotamento em fins do século XX, estando em curso sua 
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substituição por outro regionalismo denominado de “regionalismo pós-liberal”, 

“regionalismo pós-hegemônico” ou “regionalismo pós-neoliberal” que ganhou 

impulso no limiar do século XXI com a ascensão dos governos de esquerda na 

América Latina: a chamada “Onda Rosa”. 

O regionalismo pós-liberal busca a inclusão das questões sociais, 

culturais e políticas na agenda da integração regional e já se consubstancia numa 

realidade na América Latina em contraposição ao regionalismo aberto de cunho 

neoliberal, influenciando os projetos integracionistas criados sob seu marco como é o 

caso da UNASUL – União de Nações Sul-Americanas e da ALBA – Aliança 

Bolivariana para as Américas, bem como os blocos regionais já existentes como é o 

caso do MERCOSUL. 

Sob a influência do regionalismo pós-liberal, o bloco mercosulista 

está buscando a ampliação de sua agenda social e o fortalecimento de outros aspectos 

além do comercial. Este novo modelo de integração regional alimenta no MERCOSUL 

“tanto projetos como a criação de um fundo de convergência estrutural (o FOCEM, 

criado recentemente), iniciativas e debates, em geral nada elucidativos, em torno da 

‘complementação de cadeias produtivas’ em escala sub-regional e propostas de 

ampliação da agenda de integração para incluir dimensões sociais, culturais, 

políticas, etc.”1. 

Em meio a esta conjuntura, foi criado, em 2005, o Parlamento do 

MERCOSUL (PARLASUL) para ser um órgão de representação dos povos, 

independente e autônomo, integrante da estrutura institucional do bloco, sinalizando 

que a integração regional mercosulista está ganhando “novo fôlego”. A criação do 

PARLASUL demonstrou a conjugação de esforços na busca de uma representação 

política no MERCOSUL para o atendimento dos anseios dos povos da região no 

intuito de constituir contornos mais sólidos ao processo de integração. 

O Parlamento do MERCOSUL possui os seguintes propósitos (artigo 

2º do Protocolo Constitutivo): a) representar os povos do MERCOSUL, respeitando 

sua pluralidade ideológica e política; b) assumir a promoção e defesa permanente da 

democracia, da liberdade e da paz; c) promover o desenvolvimento sustentável da 

região com justiça social e respeito à diversidade cultural de suas populações; d) 

garantir a participação dos atores da sociedade civil no processo de integração; e) 

                                                           
1 VEIGA Motta, Pedro e RÍOS, Sandra. O regionalismo pós-liberal na América do Sul: origens, 
iniciativas e dilemas, CEPAL, Santiago de Chile, n. 82, julho 2007, p. 19. 
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estimular a formação de uma consciência coletiva de valores cidadãos e comunitários 

para a integração; f) contribuir para consolidar a integração latino-americana 

mediante o aprofundamento e ampliação do bloco e g) promover a solidariedade e a 

cooperação regional e internacional. 

O PARLASUL possui papel crucial na formação de uma legislação 

complementar ao direito dos Estados-partes, sobretudo direcionado para a tutela dos 

direitos sociais dos trabalhadores, bem como para o fortalecimento da cidadania e da 

democracia, pois “dentre as funções clássicas atribuídas ao Parlamento, merece 

posição sobranceira a legislativa. Aliás, é a que dá a denominação sob cuja rubrica os 

Parlamentos passam a ser conhecidos e tratados no direito constitucional – Poder 

Legislativo, ao qual já Montesquieu atribuía a feitura da lei”2. 

Essas características justificaram a realização do estudo, de cunho 

interdisciplinar, em nível de Doutorado no Programa de Pós-graduação em Direito 

Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por uma 

pesquisadora graduada em Ciências Econômicas e Direito, com Especialização em 

Economia Empresarial e Direito do Trabalho, Mestra em Direito Constitucional e 

Doutora em Ciências da Integração da América Latina. 

Ressalta-se, ainda, que foram analisados os países integrantes do 

MERCOSUL e a integração regional mais sob os aspectos jurídicos e das relações 

internacionais envolvidas neste processo, não sendo realizado o estudo específico do 

sistema político e de governo desses Estados, sobretudo em relação ao caso 

venezuelano e da existência (ou não) de democracia, pois não foi o objeto desta tese. 

Ademais, o Parlamento Latino-Americano (PARLATINO), criado em 

1964, não será objeto de estudo nesta tese, pois, conforme elucida Maria Claudia 

Drummond, trata-se de um “parlamento institucionalizado à luz do direito 

internacional, mas não inserido em processo de integração” e seu “tratado 

constitutivo não prevê o diálogo parlamentar com órgão representativo dos governos 

dos Estados Partes”3. Tais características peculiares o afastam deste estudo que 

pretende investigar os principais Parlamentos criados no âmbito dos processos de 

integração regional na América Latina, enfocando o caso do Parlamento do 

MERCOSUL. 

                                                           
2 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral, Barueri: Manole, 
2004, p. 18. 
3 DRUMMOND, Maria Claudia. A democracia desconstruída: o déficit democrático nas relações 
internacionais e os parlamentos da integração, Brasília: Senado Federal, 2010, p. 82-83 e p. 88. 
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Outrossim, esta tese evidencia questionamentos teórico-científicos de 

significativa importância, a saber: 

 

a) É possível compatibilizar os entraves existentes no âmbito do 

MERCOSUL com a existência de um Parlamento supranacional que se propõe a 

estimular a formação de uma consciência coletiva de valores cidadãos e comunitários 

para a integração, contribuindo para a integração latino-americana? 

b) Em face do processo de integração mercosulista que avança 

lentamente para a constituição de instituições supranacionais, como é o caso do 

PARLASUL, seria possível juridicamente a elaboração de uma Carta Sociolaboral 

para a tutela dos direitos trabalhistas? Qual o papel e a contribuição do PARLASUL 

neste processo? 

c) No contexto do regionalismo pós-liberal e do “novo” 

constitucionalismo latino-americano, a implantação do PARLASUL demonstra a 

intenção política dos Estados-partes em aprofundar suas relações além do campo 

exclusivamente comercial, porém, isto seria possível no atual estágio de 

desenvolvimento do bloco em relação aos direitos sociais trabalhistas? 

d) questionou-se, por fim, se os direitos sociais trabalhistas estão 

sendo concretizados nos países integrantes do MERCOSUL (Argentina, Brasil, 

Paraguai, Uruguai e Venezuela) a partir da análise de indicadores estatísticos do 

“mercado” de trabalho no período de 1998 a 2013. 

Portanto, o objetivo geral da pesquisa foi analisar o papel do 

Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL) enquanto representação política dos povos 

da região e se o exercício de suas funções contribuirá para a concretização dos 

direitos sociais trabalhistas. 

Por sua vez, os objetivos específicos da pesquisa foram: 1) analisar 

se o PARLASUL, enquanto Parlamento supranacional, poderá promover a superação 

dos entraves existentes no âmbito do MERCOSUL para a construção de um 

arcabouço jurídico para a tutela dos direitos sociais da pessoa humana trabalhadora; 

2) Analisar o papel do PARLASUL como representação política dos povos da região e 

a existência (ou não) de um déficit democrático no tocante à sua organização, funções 

e atuação no bloco mercosulista; 3)  investigar se os direitos sociais trabalhistas estão 

sendo concretizados nos países integrantes do MERCOSUL (Argentina, Brasil, 

Paraguai, Uruguai e Venezuela) a partir da análise de indicadores estatísticos do 
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“mercado” de trabalho no período de 1998 a 2013 e 4) Investigar o papel do 

PARLASUL na elaboração, em termos jurídicos, de uma Carta Sociolaboral e, quiçá, 

de uma Constituição de cunho supranacional para o MERCOSUL. 

Como metodologia científica, a pesquisa utilizou os seguintes 

métodos: dedutivo (análise do geral para o particular); dialético (contraposição entre 

tese e antítese) e histórico-sociológico (investigação de fatos, processos e instituições 

ao longo do tempo). 

Quanto à técnica de pesquisa, utilizou-se a bibliográfico-doutrinária 

(análise qualitativa), a partir da análise de literatura especializada sobre o tema, 

promovendo um “diálogo” entre as Relações Internacionais e o Direito – mais 

especificamente o Direito Constitucional, o Direito de Integração e o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos -, em consonância com a interdisciplinaridade 

exigida pelo estudo científico na atualidade. 

A pesquisa utilizou, ainda, a análise quantitativa – denominada 

jurimetria4 - a partir do levantamento de dados estatísticos, entre os anos de 1998 a 

2013, no intuito de avaliar o “mercado” de trabalho nos Estados-partes do 

MERCOSUL e se os direitos sociais laborais estão sendo concretizados, sendo 

adotada a base de dados da Key Indicators of the Labour Market (KILM) da 

Organização Internacional do Trabalho. O KILM é um conjunto de indicadores-chave 

do mercado de trabalho que possuem variáveis relativas ao emprego (status, setores, 

horas trabalhadas etc.), à falta de trabalho e ao desemprego, permitindo delinear o 

perfil do “mercado” de trabalho nos Estados mercosulistas. A série estatística se 

iniciou em 1998 porque, em 10 de dezembro de 1998, houve a aprovação no 

                                                           
4 A jurimetria foi recentemente desenvolvida e proposta para as investigações na seara jurídica, 
inclusive de cunho acadêmico, conforme apontam Fábio Ulhoa Coelho e Marcelo Guedes Nunes: “o 
método clássico de estudo do Direito baseia-se na análise das normas jurídicas abstratas. [...] O estudo 
do Direito, no entanto, não deve se restringir a análise dos possíveis significados das leis. O 
conhecimento dos fatos, atos e negócios cotidianos, que concretizam o Direito no seio da vida em 
sociedade também constitui uma parcela fundamental desse conhecimento. Tão importante quanto 
estudar o conceito legal de responsabilidade civil, de contrato e de sentença, é compreender quais as 
características das indenizações, dos contratos e das sentenças produzidas concretamente pelos 
operadores no seu dia-a-dia. A metodologia própria para o estudo empírico de um universo de eventos 
é dada pela Estatística. A Estatística permite recolher, resumir, interpretar e modelar dados da 
realidade, esclarecendo como uma determinada população de eventos se comporta. A aplicação dos 
métodos da Estatística e da Probabilidade ao estudo e elucidação dos fenômenos jurídicos dá origem a 
área do conhecimento que convencionamos chamar de Jurimetria. [...] A Jurimetria é uma 
metodologia de estudo do Direito em geral, dentro e fora dos tribunais, capaz de fornecer 
contribuições relevantes em todas as áreas de especialidade do Direito, tanto na pesquisa acadêmica 
como no exercício privado das profissões jurídicas, incluindo a advocacia” (COELHO, Fábio Ulhôa e 
NUNES, Marcelo Guedes. A jurimetria a serviço da advocacia, disponível em: 
<http://www.abjur.org.br/jurimetria-a-servico-da-advocacia.php>, acesso em: 21. mai. 2015). 
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MERCOSUL da Declaração Sociolaboral, sendo necessário avaliar a evolução dos 

indicadores do “mercado” de trabalho nos países integrantes do MERCOSUL a partir 

deste momento.  

Então, o presente estudo dividiu-se em cinco capítulos. 

No capítulo um, buscou-se apreender, a partir do século XX, o 

Estado e sua soberania sob a semântica constitucional clássica, finalizando com o 

surgimento do chamado Constitucionalismo Pluralista Latino-Americano. Num 

segundo momento, averiguaram-se as ondas dos regionalismos que influenciaram a 

integração na América, partindo do Velho Regionalismo até o Regionalismo Pós-

Liberal que está influenciando os países latino-americanos na atualidade. 

No capítulo segundo, realizou-se o estudo das funções dos 

Parlamentos no Estado contemporâneo, bem como se adentrou na análise dos 

Parlamentos da integração regional latino-americana, enfocando, em especial, a 

Comunidade Andina e o Parlamento Andino, a Organização dos Estados Centro-

Americanos e o Parlamento Centro-Americano e a União de Nações Sul-Americanas e 

sua proposta para a criação de um Parlamento. 

No terceiro capítulo, foi analisado o Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), de sua origem até a atualidade e sua estrutura jurídico-institucional, 

pois a integração regional não pode ficar mais adstrita apenas às questões comerciais 

e econômicas, sendo necessário a sua expansão para outras áreas que devem estar 

envolvidas no projeto integracionista, principalmente na seara dos direitos sociais. 

Foi necessário o estudo do Parlamento e da integração nas Constituições dos Estados 

mercosulistas e, a posteriori, do Parlamento do MERCOSUL, incluindo sua natureza 

jurídica, organização, competências e o processo eleitoral. 

No quarto capítulo, foi analisada a dignidade da pessoa humana 

com fundamento numa concepção jusfilosófica e seu papel como o princípio jurídico 

de maior hierarquia axiológica e normativa a inspirar o direito construído e 

positivado, norteando a interpretação e aplicação dos direitos humanos. 

Posteriormente, analisou-se a “reconstrução” dos direitos humanos e fundamentais 

após a Segunda Guerra Mundial e seu significado na contemporaneidade. Por fim, foi 

estudado o trabalho digno como direito social inerente à condição humana com fulcro 

na obra “A Condição Humana” de Hannah Arendt e na “Filosofia do Trabalho” de 

Felice Battaglia.  
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O capítulo quinto adentrou na fundamentalidade dos direitos 

sociais laborais nas Constituições dos Estados-partes do MERCOSUL, depois se 

passou ao estudo dos direitos sociais laborais nas normas originárias da integração 

mercosulista, sendo utilizada a análise quantitativa baseada na jurimetria. Através da 

pesquisa, tabulação e análise de indicadores estatísticos do trabalho (Key Indicators 

of the Labour Market - KILM), realizou-se o mapeamento do “mercado” de trabalho 

nos países integrantes do MERCOSUL no período de 1998 a 2013, no intuito de 

verificar se os direitos sociais trabalhistas estão sendo concretizados nesses Estados. 

Finalmente, vislumbraram-se as perspectivas para o Parlamento do MERCOSUL com 

a possível tutela aos direitos sociais laborais, aferindo, inclusive, a existência de um 

déficit democrático na integração regional mercosulista. 

Ante o exposto, a presente tese propôs uma análise interdisciplinar 

do Parlamento do MERCOSUL e dos direitos sociais trabalhistas no contexto do 

regionalismo do século XXI, enfocando comparativamente o Brasil, a Argentina, o 

Paraguai, o Uruguai e a Venezuela, buscando produzir conhecimento em tempo de 

crise das ciências e de busca de novos paradigmas, numa tentativa de resgatar os 

valores éticos e jurídicos que devem nortear a vida em sociedade. 

É primordial a formação de docentes e pesquisadores capazes de 

dialogar com várias áreas do conhecimento humano, pois a “hiperespecialização”5 

engessa as possibilidades de resolução dos problemas, cada vez mais transnacionais e 

planetários, e de enfrentamento das transformações sociais ocorridas no mundo, 

impedindo a compreensão do global e do essencial que envolve o ensino e a pesquisa 

acadêmico-científica na atualidade. 

Portanto, esta tese almejou contribuir para a investigação acadêmico-

científica acerca da América Latina sob um prisma interdisciplinar, pois a efetivação 

de uma representação política supranacional para os povos da região mercosulista na 

figura do Parlamento do MERCOSUL ainda encontra diversos obstáculos. Tais 

reveses devem ser superados nas próximas décadas, pois há longo caminho a ser 

percorrido para a plenitude, em termos jurídicos e políticos, de uma integração 

regional mais solidária para os povos mercosulistas rumo à constituição da 

comunidade latino-americana de nações. 

  

                                                           
5 Termo cunhado em MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o 
pensamento, 16. ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009, p. 13. 
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1 O ESTADO E OS PARLAMENTOS DA INTEGRAÇÃO REGIONAL 

LATINO-AMERICANA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Para o início do presente estudo, é primordial a compreensão dos 

conceitos de Estado e de soberania que se consolidaram no período após o término da 

Segunda Guerra Mundial, denominado de “reconstrução” dos direitos humanos, pois 

permitirão apreender a conformação do constitucionalismo e do regionalismo latino-

americanos pós-1945, delineando, ainda, o perfil dos Parlamentos criados no âmbito 

dos processos de integração regional em andamento no Continente Latino-

Americano. 

Ao mesmo tempo em que se vê na América Latina o desenvolvimento 

de Estados Constitucionais de Direito fundamentados em Constituições que 

incorporaram valores sociais mais regionalizados e direcionados para a tutela aos 

direitos humanos e fundamentais, incluindo as minorias; há a evolução, no plano 

internacional, de regionalismos que impulsionaram a integração dos países latino-

americanos, estando em evidência, nos últimos anos, o regionalismo pós-liberal que 

busca a inclusão de questões sociais nos projetos integracionistas. 

São dois movimentos distintos, complementares e concomitantes 

(Constitucionalismo e Regionalismo) que estão influenciando os blocos de integração 

regional, em especial o Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, sobretudo com a 

criação do seu Parlamento na qualidade de representação política dos povos da 

região. Tais questões são de suma importância para este estudo. 

 

1.1 O ESTADO E A SOBERANIA EM SUA SEMÂNTICA CONSTITUCIONAL CLÁSSICA: O 

REDESENHO A PARTIR DO SÉCULO XX. O SURGIMENTO DO CONSTITUCIONALISMO 

PLURALISTA LATINO-AMERICANO 

 

O ser humano, enquanto ser social e político, não pode viver de modo 

isolado de seus semelhantes, necessitando conviver em comunidade6. Entretanto, no 

intuito de estabelecer a harmonia na coexistência, o homem criou regras de conduta 

                                                           
6 De acordo com André Franco Montoro, “em lugar de ‘objeto’, ‘inconsciente’ e ‘passivo’, o homem 
pode atuar como ‘sujeito’, ‘consciente’ e ‘ativo’ na vida social. Deve deixar de ser número, mercadoria, 
ficha ou peça, para agir como pessoa inteligente, livre e responsável dentro da comunidade a que 
pertence. São ‘comunidades’ todas as instituições em que os homens participam solidariamente na 
realização de um bem comum” (MONTORO, André Franco. Comunidade, uma nova ideologia, Jornal 
Folha de São Paulo, Tendências/Debates, 24 set. 1977). 
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(o direito) e cedeu parte de sua liberdade ao Estado, criando-o, segundo Norberto 

Bobbio7, como “força organizada de convivência civil”. 

O Estado não é o mesmo desde suas origens8 que remontam ao 

século XVI, sendo esta expressão apresentada pela primeira vez por Nicolau 

Maquiavel em “O Príncipe”9 de 1513 e usada pelos italianos para designar uma cidade 

independente.  Posteriormente, foi empregada em vários escritos franceses, ingleses e 

alemães, porém, apenas a partir do século XVII, foi efetivamente empregada para 

definir uma sociedade política que, com autoridade superior, fixou regras de 

convivência entre seus membros10. 

A partir de meados do século XX, a configuração do Estado e da sua 

soberania sofreram alterações significativas ante a supremacia da Constituição como 

fundamento e limite à atuação estatal e da afirmação do princípio da dignidade da 

pessoa humana como referência ético-jurídica a inspirar o direito construído e 

positivado, nos planos interno e internacional, sobretudo após o término da Segunda 

Guerra Mundial na qual se verificou a prática de atrocidades contra a pessoa humana 

oriunda dos regimes totalitários, em especial nazista e fascista. Acerca deste 

momento, Eric J. Hobsbawm11 preleciona:  

 
[...] A Segunda Guerra Mundial destruiu o potencial imperial da 
Alemanha, que alcançara breve realização com Adolf Hitler, e 
destruiu também os impérios coloniais da era imperial, grandes 
e pequenos: o britânico, o francês, o japonês, o holandês e o 
belga, assim como o que restava do espanhol. (Diga-se de 
passagem que ela também pôs fim à incursão relativamente 
breve dos Estados Unidos no terreno do colonialismo formal de 
modelo europeu, nas Filipinas e alguns outros territórios). [...] 
Trinta anos atrás, a maioria de nós aplaudiu essa mudança 
impressionante no cenário político do mundo, e muitos 

                                                           
7 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política, tradução de 
Marco Aurélio Nogueira, 14. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007, p. 127. 
8 Serão estudados o Estado e a soberania a partir do século XX, não sendo objeto de análise nesta tese 
a sua origem e evolução histórica e nem as teorias político-jurídicas sobre a sua formação. 
9 Segundo Nicolau Maquiavel, “todos os Estados, todos os domínios que existiram ou existem e 
possuem império sobre os homens, foram ou são repúblicas ou principados. Os principados, são 
hereditários, quando o príncipe os recebe por sucessão, por longo tempo, ou são novos. Os novos, ou 
são inteiramente novos, como Milão ao tempo de Francisco Sforza, ou os recebe, como o reino de 
Nápoles ao Rei da Espanha. São estes Estados assim adquiridos, ou acostumados a viver sob o governo 
de um príncipe, ou são livres; ou são adquiridos com armas alheias ou próprias, por sorte ou por 
mérito” (MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe, tradução de Brasil Bandecchi, São Paulo: Centauro, 
2001, p. 25).  
10 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, São Paulo: Saraiva, 30. ed., 
2011, p. 59 e DE CICCO, Claudio e GONZADA, Álvaro de Azevedo. Teoria geral do Estado e da 
ciência política, 5. ed. rev. e atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 47. 
11 HOBSBAWM, Eric J. Globalização, democracia e terrorismo, 2. reimpr., São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008, p. 78-79. 
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continuam a aplaudir. Mas hoje a contemplamos a partir da 
perspectiva de um novo século confuso, ao qual parecem faltar a 
ordem e a previsibilidade relativas da era da Guerra Fria. A era 
dos impérios terminou, mas até aqui nada tomou efetivamente 
seu lugar. O número de países independentes quadruplicou 
desde 1913, alimentado pelos remanescentes dos antigos 
impérios. Mas, se, em teoria, vivemos hoje no mundo de 
Estados nacionais livres que, segundo os presidentes Wilson e 
F. D. Roosevelt, devia substituir o mundo dos impérios, na 
prática vivemos no que já se percebe como uma forma 
altamente instável de desordem global, tanto no contexto 
internacional quanto no interior dos países. 
 

Este período pós-1945 ficou conhecido, no plano do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, como a “reconstrução” dos direitos humanos12 

em face da ocorrência de expressiva multiplicação de declarações, pactos, 

convenções, tratados e organismos internacionais criados em favor da defesa e do 

monitoramento das violações dos direitos humanos, pois todas as pessoas merecem 

igual respeito e consideração, independentemente de sua etnia, sexo, classe social, 

religião ou cultura. 

Neste período de reconstrução dos direitos humanos, qual foi o 

Estado que se conformou? E a sua soberania? É necessário compreender ambos os 

conceitos. 

No Dicionário de Língua Portuguesa13, o Estado representa: 

 
1. país soberano, com estrutura própria e politicamente 
organizada; 2. o conjunto das instituições (governo, forças 
armadas, funcionalismo público etc.) que controlam e 
administram uma nação; 3. Estado de direito: estamento em 
que o poder político pauta suas ações, em estrita observância da 
ordem jurídica, com perfeito equilíbrio entre o direito e o 
arbítrio. 
 

Nicola Abbagno14, no Dicionário de Filosofia, dispõe que o Estado é 

“uma organização jurídica coercitiva de determinada comunidade” e, posteriormente, 

distingue três concepções básicas:  

 
1ª - a concepção organicista, segundo a qual o Estado é 
independente dos indivíduos e anterior a eles; 2ª - a concepção 
atomista ou contratualista, segundo a qual o Estado é criação 

                                                           
12 Termo cunhado por Celso Lafer na obra A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo 
com o pensamento de Hannah Arendt, 6. reimpr., São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
13 Dicionário Houaiss Eletrônico, disponível em: <http:www.houaiss.uol.com.br>, acesso em: 11 
mai. 2015. 
14 ABBAGNO, Nicola. Dicionário de filosofia, revisão da tradução e tradução dos novos textos 
Ivone Castilho Benedetti, 5. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 423. 
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dos indivíduos; 3ª - a concepção formalista, segundo a qual o 
Estado é uma formação jurídica. As duas primeiras concepções 
alteraram-se na história do pensamento ocidental; a terceira é 
moderna e, na sua forma pura, foi formulada somente nos 
últimos tempos. 
 

Por seu turno, no Dicionário de Sociologia, Allan G. Johnson15 faz a 

distinção entre Estado e governo, afirmando que ambos não se confundem, embora 

tais termos possam ser utilizados como sinônimos: “o Estado é uma instituição social, 

o que significa que consiste de uma forma ou plano social de como várias funções 

devem ser desempenhadas”, ao passo que o governo “é um conjunto particular de 

pessoas que, em qualquer dado tempo, ocupam posições de autoridade dentro do 

Estado. Neste sentido, os governos se revezam regularmente, ao passo que o Estado 

perdura e só pode ser mudado com dificuldade e muito lentamente”. 

Complementando as definições de Estado apresentadas por 

diferentes saberes humanos (a linguística, a filosofia e a sociologia), evidencia-se, 

âmbito da Teoria Geral do Estado, os preceitos de Carré de Malberg16 ao identificar 

que todos os problemas se resumem à seguinte pergunta: O que é um Estado em 

concreto? Ou, ainda, o que é um Estado em abstrato? Examinando os fatos, o autor 

vislumbra que o Estado possui três elementos básicos, a saber: 

 

a) Povo: em cada Estado se encontra desde logo certo número 
de homens. Este número pode ser mais ou menos considerável: 
até que estes homens consigam, de fato, formar um corpo 
político autônomo, ou seja, distinto dos grupos estatais 
vizinhos. Um Estado é uma forma de agrupamento social. O que 
caracteriza esta classe de comunidade é que se trata de uma 
coletividade pública que se sobrepõe a todos os agrupamentos 
particulares de ordem doméstica ou de interesse privado, ou 
inclusive de interesse público local, que possam existir entre 
seus membros. [...] as comunidades estatais se formaram 
englobando a todos os indivíduos que povoam um território 
determinado em uma corporação única, fundada sobre a base 
do interesse geral e comum que unem entre si, apesar de todas 
as diferenças que os separam, aos homens que vivem juntos em 
um mesmo país: corporação superior e geral que se constitui 
então como um povo17, uma nação18. Logo, o povo é o conjunto 

                                                           
15 JOHNSON, Allan G. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica, tradução 
de Ruy Jungmann e consultoria de Renato Lessa, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1997, p. 91. 
16 CARRÉ DE MALBERG, Raymond. Teoria general del Estado, tradução de José Lión Depetre, 2. 
ed., México: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 21. 
17 É necessário frisar que alguns autores diferenciam Estado e Nação, sendo esta entendida como o 
conjunto de pessoas ligadas por laços comuns de pertinência étnica, linguística, religiosa, histórica e 
cultural, conscientes de sua identidade e com aspirações comuns. Nesse sentido, é o posicionamento 
de Dalmo de Abreu Dallari: “[...] já é possível fixar um conceito preciso de nação, verificando-se que 
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dos cidadãos do Estado, pois representa todos os indivíduos que 
o integram através de uma vinculação jurídica permanente 
denominada cidadania a qual depende sempre das condições 
fixadas pelo próprio Estado, podendo ocorrer em função do 
nascimento, em determinadas circunstâncias, bem como pelo 
atendimento de outros pressupostos jurídicos, tais como 
aqueles exigidos nos processos de naturalização; 
 
b) Território: [...] é, pois, um dos elementos que permitem 
que a nação realize sua unidade. Porém, ademais, uma 
comunidade nacional não é apta a formar um Estado se ao 
mesmo tempo não possuir um solo, uma superfície de terra 
sobre a qual possa afirmar-se como dono de si mesmo e 
independente, ou seja, sobre a qual possa, ao mesmo tempo, 
impor seu próprio poder e rechaçar a intervenção de todo o 
poder alheio. O Estado necessita imprescindivelmente possuir 
um território próprio porque esta é a condição essencial de todo 
poder estatal. [...] dentro de seu território o poder do Estado se 
estende a todos os indivíduos, tanto nacionais como 
estrangeiros. [...] a relação jurídica que se estabelece entre o 
Estado e seu território não consiste num direito de dominium, 
mas realmente de imperium: o Estado não tem sobre seu solo 
uma propriedade, mas unicamente um poder de dominação a 
qual se dá habitualmente, em terminologia francesa, o nome de 
soberania territorial. [...] o quadro de exercício do poder do 
Estado não se reduz ao território, ou seja, a superfície ou ao 
subsolo do solo nacional, mas também compreende a capa 
atmosférica situada sobre o solo e as proporções do mar que 
banham o território do Estado, ao menos na medida em que 
dito Estado pode de fato exercer sobre eles sua ação de domínio. 
[...] a esfera de poder do Estado coincide com o espaço sobre o 
qual se estendem seus meios de dominação. Em outros termos: 
o Estado exerce seu poder não apenas sobre um território, mas 
também sobre um espaço; espaço que, certamente, tem por base 
determinante o mesmo território”19. Praticamente não há 
divergência na doutrina sobre os seguintes aspectos: não existe 
Estado sem território; o território estabelece a delimitação da 
ação soberana do Estado e além de ser elemento constitutivo 
necessário; o território, sendo o âmbito de ação soberana do 
Estado, é objeto de direitos deste, considerado no seu 
conjunto20; 
 
c) Poder (soberania): [...] o que constitui um Estado é o 
estabelecimento, dentro da nação, de um poder público que se 

                                                                                                                                                                                     
ela não se apóia na existência de vínculos jurídicos e não se confunde, portanto, com Estado. Nação, 
expressão usada inicialmente para indicar origem comum ou comunidade de nascimento, não perdeu 
de todo tal significado, indicando, segundo MIGUEL REALE, uma comunhão formada por laços 
históricos e culturais e assentada sobre um sistema de relações de ordem objetiva. [...] Assim, pois, 
nem o termo nação, que indica uma comunidade, nem o seu derivado, nacionalidade, são adequados 
para qualificar uma situação jurídica, indicando, tão-só, a pertinência a uma comunidade histórico-
cultural, não sendo correto o uso da expressão nação com o sentido de povo” (DALLARI, Dalmo de 
Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, São Paulo: Saraiva, 30. ed., 2011, p. 101, grifo nosso) 
18 CARRÉ DE MALBERG, Raymond. Teoria general del Estado, op. cit., p. 22, tradução nossa. 
19 CARRÉ DE MALBERG, Raymond. Teoria general del Estado, op. cit., p. 22-24, tradução nossa. 
20 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, op. cit., p. 95. 
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exerce autoritariamente sobre todos os indivíduos que formam 
parte do grupo nacional. O exame dos Estados, desse ponto de 
vista, revela que esta autoridade pública deve sua existência, 
precisamente, a uma determinada organização do corpo 
nacional, organização pela qual, em primeiro lugar, se encontra 
realizada de modo definitivo a unidade nacional, e cujo fim 
essencial é também criar na nação uma vontade capaz de tomar 
e direcionar todas as decisões que precisam da gestão de seus 
interesses gerais; organização, em fim, da que deriva um poder 
coercitivo que permite a vontade assim constituída de impor-se 
aos indivíduos com força irresistível. Desta sorte, dita vontade 
de direção e dominação se exerce com duplo fim: por uma parte 
se relaciona com a comunidade, e de outra parte realiza atos de 
autoridade que consistem em emitir preceitos imperativos e 
obrigatórios, já em obrigar a executar tais preceitos21. 
 

Portanto, a partir desses elementos, Carré de Malberg22 assim define 

o Estado: 

 
Teniendo en cuenta esos diversos elementos suministrados por 
la observación de los hechos, podría definirse, pues, cada uno 
de los Estados in concreto como una comunidad de hombres 
fijada sobre un territorio propio y que posee una organización 
de la que resulta para el grupo, considerado en sus relaciones 
con sus miembros, una potestad superior de acción, de mando 
y de coerción. […] El Estado es, pues, una persona en sí, o para 
decirlo con más exactitud: lo que se encuentra personificado en 
el Estado no es la colectividad de hombres que contiene, sino el 
estabelecimiento estatal mismo. Así la persona estatal se 
encuentra situada completamente aparte de los miembros 
humanos del Estado, es decir, no ya solamente aparte de esos 
miembros tomados individualmente, sino fuera de su conjunto 
total e indivisible. […] el Estado debe ser considerado como 
una entidad jurídica absolutamente distinta de la nación, como 
si se tratara de una persona que adquiere su consistencia y su 
substratum fuera de la nación. 
 

Em consonância com esta definição, Miguel Reale23 dispõe que 

“assim surgiu o Estado Moderno, com um território que um povo declarou seu, com 

um povo que se proclamou independente perante outros povos, com um poder que, 

pela força e pelo direito, se organizou para a independência do território e do povo”. 

Por seu turno, Dalmo de Abreu Dallari24 apresenta o Estado como 

“ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em 

determinado território”, de modo que todos os seus elementos estão presentes neste 

conceito: “a noção de poder está implícita na de soberania, que, no entanto, é referida 
                                                           
21 CARRÉ DE MALBERG, Raymond. Teoria general del Estado, op. cit., p. 25-26, tradução nossa. 
22 CARRÉ DE MALBERG, Raymond. Teoria general del Estado, op. cit., p. 26 e p. 29. 
23 REALE, Miguel. Teoria do direito e do Estado, 5. ed. rev., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 44. 
24 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, op. cit., p. 122. 
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como característica da própria ordem jurídica. A politicidade do Estado é afirmada na 

referência expressa ao bem comum, limitadora da ação jurídica e política do Estado, 

está presente na menção a determinado território”. 

O bem comum25 como fim do Estado, segundo Dalmo de Abreu 

Dallari26, é entendido como o conceituou o Papa João XXIII, isto é, “o conjunto de 

todas as condições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento 

integral da personalidade humana”. O termo bem comum é recorrentemente 

utilizado na Doutrina Social da Igreja, constando das Encíclicas Mater et Magistra, 

Rerum Novarum, Laborem Exercens e Pacem in Terris. 

Entretanto, a diferença fundamental que qualificará a finalidade do 

Estado é que este buscará o bem comum de certo povo, situado em determinado 

território. Assim, “o desenvolvimento integral da personalidade dos integrantes desse 

povo é que deve ser o seu objetivo, o que determina uma concepção particular de bem 

comum para cada Estado, em função das peculiaridades de cada povo” 27. 

Ademais, é preciso analisar a concepção de soberania a qual está 

umbilicalmente relacionada ao Estado, conforme bem assinala Hans Kelsen28, “o 

dogma da soberania estatal, com o primado do ordenamento jurídico estatal singular 

que dele resulta, corresponde inteiramente àquele conceito subjetivo que, em sua 

conseqüência última, cai na ótica do solipsismo, que quer conceituar o indivíduo 

singular, ou seja, o ‘eu’, como centro do mundo, e por isso, este último como vontade 

e representação do ‘eu’. Ao radical subjetivismo estatal se opõe o primado do 

ordenamento jurídico internacional, como expressão de uma ótica especificamente 

objetiva do mundo e do direito”. 

                                                           
25 A Doutrina Social da Igreja preleciona que “da dignidade, unidade e igualdade de todas as pessoas 
deriva, antes de tudo, o princípio do bem comum, a que se deve relacionar cada aspecto da vida 
social para encontrar pleno sentido. Segundo uma primeira e vasta acepção, por bem comum se 
entende: ‘O conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e a cada um dos seus 
membros atingirem de maneira mais completa e desembaraçadamente a própria perfeição’. O bem 
comum não consiste na simples soma dos bens particulares de cada sujeito do corpo social. Sendo de 
todos e de cada um, é e permanece comum, porque é indivisível e porque somente juntos é possível 
alcançá-lo, aumentá-lo e conservá-lo, também em vista do futuro. Assim como o agir moral do 
indivíduo se realiza em fazendo o bem, assim o agir social alcança a plenitude realizando o bem 
comum. O bem comum pode ser entendido como a dimensão social e comunitária do bem moral” 
(PONTIFÍCIO CONSELHO “JUSTIÇA E PAZ”. Compêndio da doutrina social da Igreja, 
tradução da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), São Paulo: Paulinas, 2005, p. 101, 
grifo do autor). 
26 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, op. cit., p. 112. 
27 Idem. 
28 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, tradução de J. Cretella Júnior e Agnes Cretella, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 150. 
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Recorrendo-se novamente à clássica Teoria Geral do Estado, Carré de 

Malberg29 explicita a ideia de soberania e suas duas dimensões (interna e externa): 

 
Tomada en su acepción precisa, la palabra soberanía designa, 
no ya una potestad, sino una cualidad, cierta forma de ser, 
cierto grado de potestad. La soberanía es el carácter supremo 
de un poder; supremo, en el sentido de que dicho poder no 
admite a ningún otro ni por encima de él, ni en concurrencia 
con él. Por lo tanto, cuando se dice que el Estado es soberano, 
hay que entender por ello que, en la esfera en que su autoridad 
es llamada a ejercerse, posee una potestad que no depende de 
ningún otro poder y que no puede ser igualada por ningún 
otro poder. Así entendida, la soberanía del Estado se presenta 
habitualmente como doble: se la divide en soberanía externa y 
soberanía interna. La primera se manifiesta en las relaciones 
internacionales de los Estados. Implica para el Estado 
soberano la exclusión de toda subordinación, de toda 
dependencia respecto de los Estados extranjeros. Gracias a la 
soberanía externa, el Estado tiene, pues, una potestad 
suprema, en el sentido de que su potestad se halla libre de toda 
sujeción o limitación respecto a una potestad exterior. […] En 
la expresión “soberanía externa” la palabra soberanía es, pues, 
en realidad sinónima de independencia: no tiene así sino un 
alcance completamente negativo. Por el contrario, en la 
expresión “soberanía interna” parece tomar una significación 
positiva. La soberanía interna implica en efecto que el Estado 
posee, bien en las relaciones con aquellos individuos que son 
miembros suyos o que se hallan dentro de su territorio, o bien 
en sus relaciones con todas las demás agrupaciones públicas o 
privadas formadas dentro de él, una autoridad suprema, en el 
sentido de que su voluntad predomina sobre todas las 
voluntades de esos individuos o grupos, al no poseer éstas sino 
una potestad inferior a la suya. La palabra soberanía sirve, 
pues, aquí para expresar que la potestad estatal es la más alta 
potestad que existe en el interior del Estado, que es una 
summa potestas. […] 
 

Portanto, na sua dimensão externa, a soberania permite aos Estados, 

no âmbito das relações internacionais que estabelecem – relações de coordenação -, 

uma igualdade jurídica e política perante outros Estados, não se submetendo a 

nenhum poder superior acima deles. Já, na soberania interna, o agir estatal se 

fundamenta no monopólio da edição do direito positivo e na legítima coação que o 

Estado impõe no intuito de dar efetividade às suas normas e comandos. 

Delineando uma concepção jurídica de soberania, Miguel Reale30 

afirma que ela assume “[...] feição nova do Poder, como expressão de uma nova 

                                                           
29 CARRÉ DE MALBERG, Raymond. Teoria general del Estado, tradução de José Lión Depetre, 2. 
ed., México: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 81-82. 
30 REALE, Miguel. Teoria do direito e do Estado, op. cit., p. 44 e p. 157, grifo do autor. 
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unidade cultural, indicando a forma especial que o Poder assume quando um povo 

alcança um grau de integração correspondente ao Estado Nacional [...]” e prossegue o 

autor:  

 
Soberania e personalidade jurídica do Estado são aspectos de 
uma só realidade, visto como a soberania significa o Direito do 
Estado como pessoa jurídica de Direito público, e resolve-se, em 
última análise, no poder originário e exclusivo que tem o 
Estado de declarar e assegurar por meios próprios a 
positividade de seu Direito e de resolver, em última instância 
sobre a validade de todos os ordenamentos jurídicos internos. 
 

A partir dos conceitos ora analisados, verifica-se que o Estado foi 

“criado” pelos homens como um gestor da vida em comunidade e garantidor da 

segurança, da liberdade e do bem comum do povo, pois, caso não cumpra com seu 

mister, a sua própria existência como instituição político-jurídica poderá ser 

questionada31. Portanto, é imperioso que o Estado cumpra integralmente a sua 

finalidade como ordem jurídica soberana, garantindo a vida em comunidade de seu 

povo com segurança e liberdade, tutelando os direitos de cada indivíduo sem sufocá-

los ou constrangê-los indiscriminadamente. 

Para cumprir com sua finalidade, o Estado deve compreender as 

necessidades de seu povo que assegurarão uma existência digna em comunidade. 

Aristóteles32, na “Política”, já havia se posicionado sobre a premência do Estado em 

compreender as necessidades de seu povo para estabelecer o melhor governo: 

 
[...] aquele que deseja realizar de maneira conveniente uma 
investigação da melhor forma de governo, deve primeiramente 
ser capaz de determinar o modo preferível de vida para os 
habitantes da Cidade; enquanto isso continuar no âmbito da 
incerteza, a melhor forma de governo também será incerta, pois 
na ordem natural das coisas, os que podem almejar viver da 
melhor maneira são governados tão bem quanto as melhores 

                                                           
31 Thomas Hobbes no “Cidadão” afirmou que “estão todos os deveres do governante contidos em uma 
única sentença: a segurança do povo é a maior lei. Pois – apesar daqueles que obtém o maior domínio 
sobre os homens não possam estar sujeitos às leis, ou seja, à vontade dos homens, pois é contraditório 
ser líder e ao mesmo tempo súdito – têm eles porém em todas as coisas o dever, dentro de suas 
possibilidades, de obedecer àquela reta razão que é a lei natural, moral e divina. Desta forma, como foi 
constituído o domínio a fim de que a paz fosse proporcionada, e esta é procurada para o bem da 
sociedade, todo aquele que atuar contra as razões da paz em sua posição de autoridade, isto é, contra 
as leis da natureza, estará fazendo uso de seu poder para um objetivo que não é o da segurança do 
povo. E assim, tal como a segurança do povo estabelece a lei pela qual os príncipes compreendem qual 
é o seu dever, ela ensina a eles também uma arte que deverá trazer a eles próprios benefícios; pois o 
poder da cidade é o poder dos cidadãos, ou seja, daquele que possui a suprema lei da cidade (HOBBES. 
Thomas. Do cidadão, tradução de Fransmar Costa Lima, São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 171-172). 
32 ARISTÓTELES. Política, tradução de Pedro Constantin Tolens, 4. ed., São Paulo: Martin Claret, 
2008, p. 233. 
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circunstâncias de sua vida admitem. Devemos, portanto, antes 
de mais nada, averiguar qual é em geral o modo mais desejável 
de vida para todos, e também precisamos avaliar se esse mesmo 
modo de vida é ou não é apropriado para a Cidade e para todos 
os indivíduos. 
 

As necessidades representam o conjunto de bens e serviços para a 

satisfação humana no âmbito da ordem jurídica soberana, podendo ser classificadas 

em três espécies: individuais, coletivas e públicas. De acordo com Dejalma de 

Campos33, as necessidades individuais são aquelas satisfeitas pelo esforço 

próprio do indivíduo, tais como: alimentação, vestuário, habitação etc.; as 

necessidades coletivas, por sua vez, são satisfeitas pelo esforço coordenado da 

sociedade, a saber: as necessidades de escolas particulares, de oficinas mecânicas, de 

transportes coletivos etc. e, finalmente, as necessidades públicas são tuteladas 

pelo Estado que toma para si a responsabilidade pela sua efetivação, destacando-se: a 

manutenção da ordem pública, a defesa nacional, a proteção da ordem interna, a 

proteção da saúde pública, a previdência social, a proteção trabalhista, entre outras. 

Apesar da finalidade do Estado ser o atendimento do bem comum 

do seu povo, ele não dispõe de recursos financeiros suficientes para a satisfação de 

todas as necessidades existentes, tendo que implementar, mediante uma escolha ou 

decisão política de seus governantes, as necessidades que julgar mais pertinentes e 

adequadas para determinada comunidade. Celso Bastos34 explicita que “a atividade 

pública não consegue satisfazer a todas as necessidades coletivas. Essa a razão da 

inevitabilidade da intermediação de uma escolha feita pelos governantes, que optam 

dentre as necessidades coletivas por aquelas que merecem satisfação por meio de 

uma atividade pública”. 

Quando uma necessidade coletiva é concretizada na comunidade 

pelo Estado através de uma ação ou política pública, torna-se uma necessidade 

pública, sendo escolhida, dentre as existentes, como prioridade social ou econômica a 

ser satisfeita com o gasto de recursos públicos. Portanto, denomina-se atividade 

financeira do Estado ao processo de escolha política daquelas necessidades que serão 

implementadas mediante o dispêndio de receitas públicas, estando diretamente 

                                                           
33 CAMPOS, Dejalma de. Direito financeiro e orçamentário, São Paulo: Atlas, 1995, p. 21. 
34 BASTOS, Celso. Curso de direito financeiro e de direito tributário, São Paulo: Saraiva, 1991, 
p. 04. 
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relacionada aos próprios fins estatais, isto é, a realização do bem comum de seu povo 

(finalidade precípua do Estado)35. 

Esta configuração do Estado com seus elementos - povo, território e 

soberania – e suas finalidades remonta ao modelo de Estado moderno emergente da 

Paz de Westfália celebrada em 24 de outubro de 1648, oriunda dos Tratados de 

Münster e Osnabrück que marcaram o fim da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), 

influenciando também a conformação do Direito Internacional na atualidade onde se 

vislumbra o predomínio do princípio da igualdade entre os Estados, o conceito de 

neutralidade na guerra, o princípio contemporâneo da não ingerência nos assuntos 

internos dos Estados etc.36 

Entretanto, a partir de meados do século XX, sobretudo após o 

término da Segunda Guerra Mundial na qual se verificou a prática de atrocidades 

contra a pessoa humana oriundas do nazi-fascismo, a configuração do Estado e da 

sua soberania passou por mudanças em face da consolidação da supremacia da 

Constituição como fundamento e limite à atuação estatal e da afirmação da dignidade 

da pessoa humana como referência ético-jurídica a nortear o direito construído e 

positivado, no âmbito interno e no internacional, em especial em razão da chamada 

“reconstrução” dos direitos humanos que se desencadeou no pós-1945. 

Nesse contexto, o Estado moderno evolui ao longo do tempo para um 

Estado Democrático de Direito no século XX, tendo a Constituição como fundamento 

e limite à sua atuação concomitantemente com o processo de mitigação da soberania 

que se esvanece em detrimento do respeito aos direitos humanos no plano local, 

regional e global, da manutenção da paz mundial, da proteção ao meio ambiente, do 

                                                           
35 Nas assertivas de Celso Bastos, “o Estado não deixa de ser uma grande associação. Enquanto tal, 
existe para o atingimento de certos fins que dizem respeito aos interesses da própria coletividade. É a 
atividade política que determina a escolha dos objetivos que devem ser perseguidos prioritariamente, 
visto que não é possível querer-se atingi-los, a todos, simultaneamente. [...] O importante é 
reconhecer-se que o funcionamento do Estado conduz, necessariamente, à existência de uma atividade 
financeira consistente na obtenção de recursos, na sua gestão e, ao final, na sua aplicação. É uma 
atividade, sem dúvida, importante porque torna possível a existência das demais. Sabe-se que são hoje 
muitos os fins colimados pelo Estado: manutenção da ordem interna, asseguramento da defesa contra 
eventual inimigo externo, aplicação do Direito aos casos controvertidos (distribuição da justiça), 
feitura das leis que regerão a comunidade, prestação de serviços públicos, construção de estradas, 
fiscalização de muitas atividades particulares, e até mesmo no campo social e econômico a presença do 
Estado faz-se sentir de forma acentuada (BASTOS, Celso. Curso de direito financeiro e de direito 
tributário, São Paulo: Saraiva, 1991, p. 01-02). 
36 CASELLA, Paulo Borba, ACCIOLY, Hildebrando e SILVA, G. E. do Nascimento. Manual de 
direito internacional público, 19. ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 88. 
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fortalecimento dos processos de integração regional, enfim, tem-se o “império do 

direito” e da Constituição. Nesse sentido, José Joaquim Gomes Canotilho37 preceitua: 

 
[...] Se articularmos a dimensão constitucional interna com a 
dimensão internacional do Estado poderemos recortar os 
elementos constitutivos deste: (1) poder político de comando; 
(2) que tem como destinatários os cidadãos nacionais (povo = 
sujeitos do soberano e destinatários da soberania); (3) reunidos 
num determinado território. [...] O Estado, tal como acaba de 
ser caracterizado, corresponde, no essencial, ao modelo de 
Estado emergente da Paz de Westefália (1648). Este modelo, 
assente, basicamente, na ideia de unidade política soberana do 
Estado, está hoje relativamente em crise como resultado dos 
fenómenos da globalização, da internacionalização e da 
integração interestatal. No entanto, ele continua a ser um 
modelo operacional se pretendermos salientar duas dimensões 
do Estado como comunidade juridicamente organizada: (1) o 
Estado é um esquema aceitável de racionalização institucional 
das sociedades modernas; (2) o Estado constitucional é uma 
tecnologia política de equilíbrio político-social através da qual 
se combateram dois “arbítrios” ligados a modelos anteriores, a 
saber: a autocracia absolutista do poder e os privilégios 
orgânico-corporativo medievais. [...] De qualquer modo, não há 
dúvida que, pelo menos no constitucionalismo continental 
europeu, o Estado constitucional procurou uma fundamentação 
e estruturação diversa da dos precedentes tipos de Estado: o 
Estado Estamental e o Estado de Polícia (Poliziestaat). [...] 
 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho38 esclarece que o Estado de Direito 

se caracteriza pelo reconhecimento de que o poder é limitado por um direito superior 

que não pode ser alterado, é um direito natural inerente à natureza humana que não 

pode ser ultrapassado sob pena de a atuação estatal ser considerada ilegítima.  Sob o 

ângulo dos sujeitos passivos do poder estatal, esse direito se consubstancia num feixe 

de liberdades e direitos fundamentais que resguardam os indivíduos da atuação 

estatal. Este direito superior e as liberdades dele decorrentes são garantidas pelas 

Constituições que se “destinam a limitar o Poder, a fim de, em última análise, 

proteger a liberdade (ou liberdades individuais). Definidas por um poder logicamente 

pré-estatal – o poder constituinte -, emanação da liberdade dos homens que se põem 

em sociedade para melhor defesa de seus direitos, estabelecem elas o estatuto do 

Poder Estatal”. 

                                                           
37 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, 6. ed., 
Coimbra: Livraria Almedina, 2002, p. 90-91, grifo do autor. 
38 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e Constituição, 3. ed. rev. e atual., 
São Paulo: Saraiva, 2004, p. 04. 
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Concomitantemente com o crescimento do Estado de Direito que 

encontra seu fundamento na Constituição, o século XX também foi marcado pela 

progressiva mitigação da soberania dos Estados nacionais no âmbito da comunidade 

internacional e no plano interno, pois, conforme aponta Luigi Ferrajoli39, “[...] a 

soberania já estava esvaziada na sua dimensão interna com o desenvolvimento do 

Estado Constitucional de Direito, no plano externo também se esvanece ante a 

presença de um sistema jurídico de normas internacionais, com Direito que vincula 

os Estados-membros. Nessa nova realidade, não apenas os Estados são sujeitos de 

Direito Internacional, como também os indivíduos e os povos”. 

Não se pode olvidar dessas mudanças jurídicas, políticas e 

econômicas e nas relações internacionais ocorridas no cenário mundial a partir do 

século XX as quais concorreram para a progressiva inserção dos direitos humanos 

nas ordens jurídicas contemporâneas no intuito de resguardar a pessoa humana e sua 

dignidade. Nesse sentido, Maria Garcia40 preleciona: 

 
Todas as localizadas conquistas em prol do reconhecimento dos 
direitos do homem vêm, paulatinamente, ao longo dos anos ou 
dos séculos, agrupando-se em conjuntos ordenados de direitos, 
nos sistemas jurídicos de grande número de países, embora sua 
efetivação se prolongue em avanços e retrocessos. 
A perturbadora imagem transmitida por televisão, da Líbia41: 
“um cartaz erguido em uma manifestação dizia, em árabe: “Ana 
Rajul” que se traduz como ‘Eu sou um homem’ ”.  
Reconhecível o ser humano, como tal, em qualquer parte do 
mundo - e se existem direitos inerentes à qualidade do 
humano, - devem ser reconhecidos e exercitados como tais, em 
todos recantos do planeta. 
Conforme descreve Pico Della Mirandola42: 
Ó Adam, não te demos nem um lugar determinado, nem um 
aspecto que te seja próprio, nem tarefa alguma especifica, a fim 
de que obtenhas e possuas aquele lugar, aquele aspecto, aquela 
tarefa que tu seguramente desejares, tudo segundo o teu parecer 
e tua decisão (...) Coloquei no meio do mundo para que daí 
possas olhar melhor tudo o que  há no mundo. Não te fizemos 
celeste nem terreno, nem mortal nem imortal, a fim de que tu, 
árbitro e soberano artífice de ti mesmo, te plasmasses e te  

                                                           
39 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno, tradução de Carlo Coccioli e Márcio 
Lauria Filho, São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39-40. 
40 GARCIA, Maria. A soberania estatal no século XXI e a universalidade dos direitos 
humanos. Os caminhos para um direito da coexistência e da paz: o direito constitucional 
internacional, in: GARCIA, Maria; GAMBA, Juliane Caravieri Martins e MONTAL, Zélia Maria 
Cardoso (Coords.). Direito constitucional internacional: o direito da coexistência e da paz, 
Curitiba: Juruá, 2012, p. 29-30. 
41 O ESTADO DE S. PAULO/INTERNACIONAL 09-05-2011, P. A 18 (nota da autora). 
42 DELLA MIRANDOLA, GIOVANNI PICCO. DISCURSO SOBRE A DIGNIDADE DO HOMEM, LISBOA: 
EDIÇÕES 70, 1989, P. 51 (nota da autora). 
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informasses, na forma que tivesses seguramente escolhido. 
Poderás degenerar até aos seres que são as bestas, poderás 
regenerar-te até as realidades superiores que são divinas, por 
decisão do teu ânimo. [...] 
Com efeito, no limiar do século XXI e não obstante os 
constantes desafios à busca da prevalência dos direitos 
humanos estes são um ponto permanente de discussão e 
fundamento dos pleitos, protestos, arguições e demandas que se 
irradiam, inevitavelmente, escudados no poder da comunicação, 
em todo o mundo. 

 

Então, na contemporaneidade está havendo o desenvolvimento de 

normas com vistas à resolução de problemas comuns, de cunho global, regional e 

local, em face da mitigação da concepção clássica de soberania dos Estados e da 

redução de sua autonomia em prol de acordos internacionais comuns, do 

fortalecimento das organizações internacionais em nível global e do reconhecimento 

da própria humanidade como sujeito de direito no plano internacional, além do 

fortalecimento do Estado Constitucional de Direito, tendo a Constituição como 

fundamento e limite à atuação estatal. Sem o direito, seja no plano interno ou 

internacional, a sociedade tenderia a se desintegrar e haveria total anomia, porque o 

direito não existe senão na sociedade e para a sociedade (ubi societas, ibi jus; ibi jus 

ibi societas)43. 

Portanto, a partir do século XX, consolidou-se o Estado 

Constitucional de Direito que encontra seu fundamento e limite na Constituição, 

enquanto unidade sistêmica, a qual chega à era contemporânea realizando uma 

“releitura” dos fatos sociais, políticos e econômicos à luz dos valores nela consagrados 

e eleitos como primordiais.  

Maria Garcia44 preleciona que a Constituição é “uma conexão de 

princípios imanentes (expressos ou implícitos, revelados ou não em normas 

constitucionais), constitutivos de uma certa ordem e unidade [...] conjunto ou 

organização dos elementos essenciais do Estado, [...] a lei fundamental do Estado”. 

                                                           
43 De acordo com Vicente Ráo, “é certo que o direito se apodera do homem desde antes de seu 
nascimento e o mantém sob sua proteção até depois de sua morte. Mas, certo também é que, sempre e 
a todo instante, o considera como parte de uma comunhão, que é a sociedade, fora da qual o homem, 
civilmente, não poderia viver. Por isso, é que sociedade e direito forçosamente se pressupõem, não 
podendo existir aquela sem este, nem este sem aquela. Ubi societas ibi jus. Se a coexistência social 
resulta da natureza humana, também da natureza do homem, que Deus fez à sua semelhança, o direito 
decorre” (RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos, 6. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 51) 
44 GARCIA, Maria. Desobediência civil: direito fundamental, 2. ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 109. 
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Na concepção de Konrad Hesse45, a Constituição: 

 
[...] es el orden jurídico fundamental de la Comunidad. La 
Constitución fija los principios rectores con arreglo a los cuales 
se debe formar la unidad política y se deben asumir las tareas 
del Estado. Contiene los procedimientos para resolver los 
conflictos en el interior de la Comunidad. Regula la 
organización y el procedimiento de formación de la unidad 
política y la actuación estatal. Crea las bases y determina los 
principios del orden jurídico en su conjunto. En todo ello es la 
Constitución “el plan estructural básico, orientado a 
determinados principios de sentido para la conformación de 
una Comunidad”. 
 

De acordo com Manoel Gonçalves Ferreira Filho46: 

 
Nenhum órgão, ou agente do Estado, por mais alta que seja a 
sua hierarquia, detém qualquer poder senão o que advém da 
Constituição, e o tem de exercer rigorosamente pelo modo nesta 
definido. Como estatuto do Poder, garantia das liberdades, esta 
Constituição é, por natureza, condicionante da validade de todo 
e qualquer ato que os órgãos estatais emitam, e não pode ser 
por estes alterada (mas apenas por um poder também 
constituinte, embora dela derivado, que o faça pela forma e nos 
limites que ela própria traçar). Disto decorre, inexorável, a 
consequência: a invalidade de todo ato praticado ao arrepio da 
Constituição. 
 

Visto que o ser humano, enquanto ser social e político, sempre 

procurou estabelecer regras de convivência em comunidade, objetivando a harmonia 

na coexistência com seus semelhantes desde tempos remotos da civilização, a 

Constituição disciplina o regramento da vida humana no interior dos Estados e das 

sociedades. 

Então, consoante apontou Hesse, a Constituição é realmente a 

“ordem jurídica fundamental da comunidade”, sobretudo quando se analisa um 

processo de integração regional que implica noções como interdependência, 

corresponsabilidade, complementaridade e, principalmente, solidariedade entre os 

Estados-partes que devem empreender metas, ações e políticas comuns e articuladas 

com vistas ao bem comum de todos os participantes do bloco.  

Entretanto, nesse contexto até o momento explicitado acerca do 

Estado e da soberania, vislumbra-se que na América Latina o constitucionalismo47 se 
                                                           
45 HESSE, Konrad. Concepto y cualidad de la Constitución, in: HESSE, Konrad. Escritos de 
derecho constitucional (selección), Centro de Estúdios Constitucionales, Madrid: Espanha, 1983, 
p. 16-17. 
46 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e Constituição, 3. ed. rev. e atual., 
São Paulo: Saraiva, 2004, p. 04. 
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desenvolveu de maneira distinta nas últimas décadas em diferentes países, 

originando uma nova “onda” constitucional que deve ser considerada nesta tese. 

Na América Latina e, em específico, nos países integrantes do 

MERCOSUL, após sua independência das metrópoles portuguesa e espanhola, não 

houve significativa ruptura da ordem social, econômica, política e jurídica (direito 

originário da civil law cujas raízes se assentam no direito romano) já instalada desde 

os tempos coloniais, influenciando o constitucionalismo e a elaboração das Cartas 

Constitucionais nesses países por longo período. 

Antonio Carlos Wolkmer48 analisa o constitucionalismo latino-

americano e as influências do modelo liberal europeu e norte-americano: 

 
Essa colonização e dependência da cultura jurídica latino-
americana da época ao modelo hegemônico eurocêntrico de 
matriz romano-germânica não se realizou somente no âmbito 
geral das ‘ideias jurídicas’, mas, igualmente, em nível de 
construções formais de direito público, particularmente da 
positivação constitucional. Isso se comprova no processo de 
constitucionalização dos Estados latino-americanos que foram 
doutrinariamente marcados pelas Declarações de Direitos 
anglo-francesas, pelas constituições liberais burguesas dos 
Estados Unidos (1787) e da França (1791 e 1793), e pela 
histórica Constituição Espanhola de Cádiz (1812). Já a 
positivação moderna de codificação do direito privado ibero-
americano foi modelada pelo ideário individualista, 
romanístico e patrimonial da legislação civil napoleônica 
(1804) e do estatuto privado germânico (1900). 
Não é por demais relevante lembrar que, na América Latina, 
tanto a cultura jurídica imposta pelas metrópoles ao longo do 
período colonial, quanto as instituições jurídicas formadas 
após o processo de independência (tribunais, codificações e 
constituições) derivam da tradição legal europeia, 
representada, no âmbito privado, pelas fontes clássicas dos 
direitos romano, germânico e canônico. Igualmente, na 
formação da cultura jurídica e do processo de 
constitucionalização latino-americanos pós-independência, há 

                                                                                                                                                                                     
47 Dalmo de Abreu Dallari dispõe que o “constitucionalismo é uma conquista da humanidade, um 
produto da história, cuja criação não pode ser atribuída a algum teórico ou a alguma doutrina 
filosófica, política ou jurídica. Em longo processo evolutivo ele foi sendo definido e aperfeiçoado, 
sendo hoje um elemento fundamental para a construção de sociedades justas, que tenham a pessoa 
humana como o primeiro de seus valores e que busquem por meios pacíficos a solução dos conflitos e a 
correção das injustiças. Uma exigência do novo constitucionalismo é que os direitos fundamentais da 
pessoa humana não sejam proclamados apenas como faculdades genéricas e abstratas, desligadas da 
realidade, mas que sejam possibilidades ao alcance de todos, tornando realidade a afirmação de que 
todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos” (DALLARI, Dalmo de Abreu. A 
Constituição na vida dos povos, op. cit., p. 353). 
48 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo crítico e perspectivas para um novo 
constitucionalismo na América Latina, in: WOLKMER, Antonio Carlos e MELO, Milena Petters 
(Orgs.). Constitucionalismo latino-americano: tendências contemporâneas, Curitiba: Juruá, 
2013, p. 22-23. 
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de se ter em conta a herança das cartas políticas portuguesas e 
dos princípios iluministas e liberais inerentes às declarações 
de direitos, bem como provenientes agora da nova 
modernidade capitalista, de livre mercado, pautada na falsa 
tolerância e no perfil liberal-individualista. Nesse sentido, a 
incorporação do modo de produção capitalista e a inserção do 
liberalismo individualista tiveram uma função importante no 
processo de positivação do direito estatal e no 
desenvolvimento específico do direito público das antigas 
colônias ibéricas. Cabe reconhecer que o individualismo 
liberal e o ideário iluminista dos Direitos dos Homens 
penetraram na América hispânica, no século XIX, dentro das 
sociedades fundamentalmente agrárias e, em alguns casos, 
escravagistas, em que o desenvolvimento urbano e industrial 
era praticamente nulo. Desse modo, a juridicidade moderna de 
corte liberal vai repercutir diretamente sobre as estruturas 
institucionais dependentes e reprodutoras dos interesses 
coloniais das metrópoles. 
 

Porém, paulatinamente, sobretudo a partir de meados do século XX, 

consoante já referenciado, verificam-se mudanças no ideário jurídico que impactarão 

nas construções formais do direito privado mediante a introdução de preceitos mais 

solidários e direcionados à tutela da pessoa humana ao invés exclusivamente da 

tutela ao seu patrimônio nos Códigos Civis. Também no direito público houve 

mudanças, particularmente na positivação dos preceitos constitucionais, dispondo 

um rol significativo de direitos fundamentais, ancorados na dignidade humana 

enquanto princípio de maior hierarquia axiológica nos ordenamentos jurídicos 

ocidentais contemporâneos, a proteger as pessoas (nacionais e estrangeiras) e os 

cidadãos, na conformação das instituições políticas e do sistema democrático.  

Nesse contexto, também se vivenciou o processo de 

internacionalização dos direitos humanos, bem como a constitucionalização dos 

direitos sociais - o Constitucionalismo Social49 - que buscaram o resguardo à 

dignidade da pessoa humana trabalhadora. É claro que tais mudanças não ocorreram 

de modo uniforme e uníssono nos países da América Latina como a própria história 

demonstrou, havendo, inclusive avanços e retrocessos nesses processos, 

                                                           
49 De acordo com Elianne Maria Meira Rosa, “o constitucionalismo social nutriu-se, em seus primeiros 
tempos, em fontes normativas resultantes do clamor social, que acabou por deflagrar movimentos 
revolucionários com denominações diversas. Posteriormente, hierarquizou a legislação social já 
existente e, finalmente, acolheu princípios emanados das Declarações e Tratados Internacionais. Desta 
forma, foi se sedimentando com base em diretrizes muito precisas e de maneira quase uniforme em 
âmbito internacional. Um processo responsável em sua projeção pelo significativo reconhecimento dos 
postulados de justiça social no século XX. Seu papel foi de elemento transformador da ordem jurídica 
vigente, uma renovação substancial nos sistemas constitucionais de perfil liberal” (ROSA, Elianne 
Maria Meira. Constitucionalismo social no MERCOSUL, São Paulo: Themis Livraria e Editora, 
2002, p. 18). 
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principalmente com a implantação de ditaduras militares em diversos países latino-

americanos, inclusive, no Brasil. 

Ademais, a expansão do ideário neoliberal, após o Consenso de 

Washington50 na década de 1990, nos governos dos Estados e no plano internacional, 

também está dificultando a concretização dos direitos fundamentais, principalmente 

dos direitos sociais, na realidade fática dos países latino-americanos. As dez diretrizes 

básicas a serem aplicadas pelos Estados segundo este Consenso são51: 1) disciplina 

fiscal; 2) reorientação das prioridades com os gastos públicos em direção a áreas que 

oferecessem retornos econômicos mais elevados e com potencial para melhoraria da 

distribuição de renda, tais como: cuidados primários com saúde, educação primária e 

infraestrutura; 3) reforma tributária para baixar as taxas marginais e alargar a base 

tributária; 4) liberalização da taxa de juros; 5) taxa de câmbio competitiva; 6) 

liberalização do comércio; 7) liberalização dos fluxos de entrada de investimento 

estrangeiro direto; 8) privatização das estatais; 9) desregulamentação com o 

afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas e 10) garantia do direito à 

propriedade. 

Entretanto, não se pode negar que houve várias transformações no 

Constitucionalismo dos países latino-americanos, incorporando novos preceitos e 

princípios às Constituições, tais como: a inclusão das minorias (indígenas, negros, 

pessoas portadoras de necessidades especiais etc.) e daquelas pessoas social e 

economicamente excluídas da sociedade, a proteção ao meio ambiente, ao 

consumidor, aos idosos, dentre outros, consoante dispõe Antonio Carlos Wolkmer52: 

 
O constitucionalismo moderno, tradicional, de teor político-
liberal e de matriz eurocêntrica não é mais integralmente 
satisfatório [...] Tendo em conta essa preocupação é que se 
introduz e ganha força a proposta de um novo 
constitucionalismo – denominado por alguns de 
constitucionalismo andino, plurinacional ou transformador -, 

                                                           
50 O Consenso de Washington foi um conjunto de dez diretrizes básicas formuladas em novembro de 
1989 por economistas de instituições financeiras situadas em Washington D.C. para que fossem 
aplicadas para a resolução das crises econômicas nos países da América Latina oriundas de populismo 
econômico que culminou em indisciplina fiscal e excesso de intervenção estatal. A solução apontada 
pelo consenso seria a adoção de disciplina fiscal e monetária, desregulamentação, privatização e 
liberalização, segundo apontou Luiz Carlos Bresser Pereira (PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A crise da 
América latina: Consenso de Washington ou crise fiscal?, Revista Pesquisa e Planejamento 
Econômico, v. 21, n. 1, Rio de Janeiro, abr. 1991, p. 03-24). 
51 Disponível em: <http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/issues/washington.html>, acesso em: 07 
jan. 2015. 
52 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo crítico e perspectivas para um novo 
constitucionalismo na América Latina, op. cit., p. 29-32. 



40 
 

 
 

que começa a gestar-se nos países latino-americanos, diante das 
mudanças políticas, novos processos constituintes, dos direitos 
relacionados aos bens comuns da cultura e da natureza, e das 
relações paradigmáticas entre o Estado e as populações 
originárias. O impulso oficial desse novo constitucionalismo na 
América Latina tem sido marcado, no dizer de Raquel Y. 
Fajardo, por três grandes ciclos, com ênfase a temas como 
pluralismo jurídico, “relações Estado-Povos indígenas”, direito 
à identidade e à diversidade cultural. 
Nesta perspectiva, cabe registrar que a primeira etapa de 
reformas constitucionais que irão produzir os horizontes do 
Constitucionalismo tipo pluralista (final dos anos 80 e ao longo 
dos 90) pode ser representado pelas Constituições brasileira 
(1988) e colombiana (1991). [...] 
Na sequência, representando a autêntica precursora do “novo” 
constitucionalismo de tipo pluralista e expressando maior 
avanço democrático até então para a região, surge a 
Constituição de 1999, da República Bolivariana da Venezuela. 
Com intento independentista e anticolonial frente ao tradicional 
Estado liberal de direito, busca a refundação da sociedade 
venezuelana, inspirando-se no ideário dos libertadores como 
Simon Bolívar. Naturalmente se impõe como uma Constituição 
com forte apelo popular e “vocação regeneracionista” ao longo 
de seus 350 artigos, consagrando entre seus valores superiores, 
o pluralismo político (art. 2). [...] 
Uma terceira etapa contemporânea que verdadeiramente 
representa o chamado “novo” constitucionalismo latino-
americano passa a ser aquela representada pelas recentes e 
vanguardistas Constituições do Equador (2008) e da Bolívia 
(2009). Para alguns publicistas, tais textos políticos 
expressariam um constitucionalismo plurinacional comunitário, 
identificado com um outro paradigma não universal e único de 
Estado de direito, coexistente com experiências dos “saberes 
tradicionais” de sociedades plurinacionais (indígenas, comunais 
e camponesas), com práticas de pluralismo igualitário 
jurisdicional (convivência de instâncias legais diversas em igual 
hierarquia: jurisdição ordinária estatal e jurisdição 
indígena/camponesa) e, finalmente, com o reconhecimento de 
direitos coletivos vinculados a bens comuns da natureza. 
 

Portanto, o mundo mudou e os países latino-americanos também, 

buscando resgatar suas raízes em sintonia plena com suas origens antes da chegada 

dos colonizadores espanhóis e portugueses e tal situação se reflete na construção 

desse “novo” Constitucionalismo Latino-Americano53. Como imperativo para a 

                                                           
53 Segundo Pedro Augusto Domingues Miranda, “[...] a história é indomável. Nada garante que esses 
desenhos institucionais sejam devidamente implementados pelos países que compõem o Novo 
Constitucionalismo Pluralista Latino-Americano. A concretização dessas propostas constitucionais 
depende da constante mobilização dos setores que se organizaram e construíram umas das 
Constituições mais avançadas em termos de Direitos e arquitetura institucional que o mundo já viu. 
Talvez tenha chegado a hora de tomar as rédeas da história por um Constitucionalismo mais 
democrático, intercultural e plurinacional. A Constituição, em detrimento de abrigar a matriz de um 
Estado excludente e segregador, deve dar voz aos setores excluídos – que tanto foram invisibilizados 
na história do Constitucionalismo – e transformar a engenharia Constitucional desses países, criando 
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convivência pacífica entre os povos na comunidade internacional e, especialmente, 

num processo de integração regional, mostra-se a necessidade de se repensar a 

cidadania além das fronteiras do Estado-Nação com contornos mais globais e 

regionais, permeada pela questão da diversidade cultural e étnica. 

Os tempos atuais impõem novas reflexões acerca do Estado e de sua 

soberania (agora mitigada) que são influenciadas por este novo momento 

constitucional que busca avançar na tutela dos direitos humanos e da dignidade 

humana, inclusive na integração regional do MERCOSUL, com fundamento numa 

cidadania mais inclusiva e participativa54, sendo explicitado, a seguir, as ondas dos 

regionalismos na América Latina que foram primordiais neste processo. 

 

1.2 AMÉRICA LATINA: DO VELHO REGIONALISMO AO REGIONALISMO PÓS-LIBERAL 

 

A ideia de promover a integração regional entre os países latino-

americanos não é algo recente, mas remonta à época em que foram colônias de 

exploração das metrópoles portuguesa e espanhola, mais especificamente ao final do 

século XVIII e início do século XIX quando eclodiram os movimentos de 

independência os quais foram influenciados por José Antonio de la Santísima 

Trinidad Simón Bolívar y Palacios (1783-1830), conhecido como Simón Bolívar, e 

José Julián Martí y Perez (1853-1895), conhecido como José Martí, considerados os 

Pais da independência latino-americana e responsáveis pela construção de um 

pensamento político latino-americano em prol do ideal da América Latina unida. 

Sobre Bolívar, Rita de Cássia Marques Lima de Castro55 dispõe: 

 
Bolívar, ademais de sua visão avançada, foi um homem de ação, 
um general que participou ativamente dos movimentos de 
independência, conquistando desde a independência da 
Venezuela, em 1819, até o Alto Peru, em 1825. No entanto, 
apesar da conquista da liberdade, o sonho da pátria única e 
grande não se concretizou e as dissensões internas fizeram com 
que essas nações fossem se separando do projeto inicial de 

                                                                                                                                                                                     
instituições que, efetivamente, dialoguem com a diversidade e pluralidade existente em nosso 
continente” (BRANDÃO, Pedro Augusto Domingues Miranda. O novo constitucionalismo 
pluralista latino-americano: participação popular e cosmovisões indígenas (Pachamama e Sumak 
Kawsay), Dissertação, Mestrado em Direito, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013, p. 
136). 
54 Para maiores detalhes consulte, SMANIO, Gianpaolo Poggio. Dimensões da cidadania, Novos 
direitos e proteção da cidadania, Revista da Escola Superior do Ministério Público, a. 2, 
janeiro/junho 2009, p. 13-23. 
55 CASTRO, Rita de Cássia Marques Lima de. Vozes da independência, Cadernos PROLAM/USP, 
São Paulo: LTr, a. 10, v. 1, 2011, p. 59. 
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unificação da Grã-Colômbia (que envolvia o que hoje são 
Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela). Aos poucos, 
venezuelanos e equatorianos romperam com a unificação e 
constituíram seus próprios governos. A última tentativa de 
Bolívar visando à unificação foi a Constituição da Bolívia, 
escrita em 1826, mas que resultou infrutífera quanto ao sonho 
de uma América única. A Bolívar restou a renúncia à 
presidência, em 1830, ano em que falece, desiludido e doente. 
No entanto, sua visão de emancipação e de desenvolvimento de 
relações mais duradouras entre as nações da América latina 
perdura até os dias atuais. 
 

José Martí, segundo a autora56, “[...] é considerado herói nacional em 

Cuba, mentor da revolução cubana ocorrida no século XX, um pensador latino-

americano que inspira, até hoje, ideais de liberdade. Assim como Bolívar, Martí foi 

um pensador atuante do processo de independência de seu país e um escritor que 

compreendeu a América Latina como um continente”. 

Entretanto, o ideal de “Nuestra América” de Bolívar e Martí não 

predominou nos processos de independência que eclodiram na América hispânica a 

partir do século XIX, havendo a fragmentação da região em vários Estados 

republicanos independentes entre si, subdesenvolvidos e dependentes 

economicamente das antigas metrópoles europeias e, a partir do século XX, dos 

Estados Unidos da América. 

Vislumbra-se que a ocupação econômica das terras americanas por 

Espanha e Portugal representou um momento crucial da expansão do capitalismo 

comercial europeu que assentou nos territórios recém “descobertos” colônias de 

exploração impulsionadas pela acumulação primitiva do capital, possuindo um viés 

bastante distinto daquela ocupação ocorrida na América do Norte que se caracterizou 

por colônias de povoamento direcionadas a um contingente populacional europeu, 

em especial ingleses, envolvido em dissidências ético-religiosas. 

As colônias estabelecidas nas Américas Espanhola e Portuguesa 

objetivaram a ocupação das terras especificamente para a exploração econômica de 

tudo que elas pudessem oferecer às metrópoles.  

Os espanhóis fixados a oeste do marco imaginário do Tratado de 

Tordesilhas57 obtiveram mais rapidamente os frutos de sua empreitada ao se 

                                                           
56 CASTRO, Rita de Cássia Marques Lima de. Vozes da independência, op. cit., p. 60-61. 
57 Firmado em 04 de junho de 1494, o Tratado de Tordesilhas estabeleceu uma linha imaginária a 370 
léguas de Cabo Verde para a divisão entre Portugal e Espanha das terras americanas recém-
descobertas em fins do século XV. As terras a oeste desta linha ficaram para a Espanha, enquanto as 
terras a leste para Portugal. Com a assinatura do Tratado de Madri em 1750, o Tratado de Tordesilhas 
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dedicarem à obtenção de metais preciosos oriundos da dizimação das populações 

indígenas Incas - habitaram a região dos atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador -, 

Astecas – habitaram a região do atual México - e Maias - habitaram a região onde 

atualmente estão a Guatemala, Honduras e a Península de Yucatán, região sul do 

México - e de seus tesouros, pois elas conheciam as técnicas metalúrgicas para a 

extração desses minérios, crescendo a exploração da prata em minas58, sobretudo a 

partir da metade do século XVI, em detrimento do ouro de aluvião que, apesar de 

descoberto em diferentes regiões da colônia espanhola, escasseava-se rapidamente 

em razão da precariedade de sua extração59. 

Por seu turno, os portugueses, para iniciarem o gozo das terras sob 

seu domínio a leste do Tratado de Tordesilhas, implantaram na América portuguesa a 

produção de açúcar - especiaria bastante valorizada no mercado europeu da época - 

através da “empresa colonial agrícola” – termo utilizado por Celso Furtado60 - 

constituída de latifúndios que utilizaram, em grande parte, de capitais oriundos dos 

Países Baixos, particularmente dos holandeses, e de mão de obra escrava africana. 

Durante os dois primeiros séculos da colonização no Brasil, os 

portugueses não encontraram significativamente os metais preciosos e optaram por 

implementar no Nordeste brasileiro o cultivo da cana-de-açúcar em latifúndios 

(grandes engenhos açucareiros) e, ainda, de outros gêneros primários (cacau, 

algodão, fumo etc.) direcionados ao mercado externo em crescimento, fazendo uso de 

mão de obra escrava africana como base desse sistema de produção, pois os 

indígenas, embora utilizados nos tempos iniciais da colonização, não se submetiam 

tão facilmente à condição de escravos61. 

Então, o passado de colônias de exploração da América Latina 

desencadeou a formação de economias subdesenvolvidas que, no século XX, 

caracterizaram-se por uma industrialização tardia em alguns países e, em outros, por 

uma economia ancorada no modelo agrário exportador, havendo impactos 

diferenciados nos processos de desenvolvimento e crescimento econômicos. 
                                                                                                                                                                                     
deixou de vigorar, pois Portugal e Espanha estabeleceram novos limites para a divisão territorial de 
suas colônias na América. 
58 FURTADO, Celso. Formação econômica da América Latina, 2. ed., Rio de Janeiro: Lia Editor 
S.A, 1970, p. 33. 
59 Para maiores detalhes sobre a América antes das colonizações espanhola e portuguesa e acerca das 
civilizações Inca, Maia e Asteca e dos índios do território brasileiro, consulte BETHELL, Leslie (Org.). 
História da América Latina: América Latina colonial, tradução de Maria Clara Cescato, volume I, 
2. ed. 2. reimpr., São Paulo: EDUSP; Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 2008. 
60 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil, 23. ed., São Paulo: Editora Nacional, 1989. 
61 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil, 23. ed., São Paulo: Editora Nacional, 1989. 
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Nesse contexto, a construção do regionalismo latino-americano, o 

qual também se ampara nos ideais de uma América Latina unida gestados por Martí e 

Bolívar, para a superação das desigualdades econômicas e sociais oriundas desse 

passado colonial passará por fases ou etapas que a literatura das relações 

internacionais e econômicas62 denominou de “velho regionalismo”, “novo 

regionalismo” ou “regionalismo aberto” e, mais recentemente, “regionalismo pós-

liberal”, “regionalismo pós-hegemônico” ou, ainda, “regionalismo pós-neoliberal”. 

Para entender a construção da primeira etapa do regionalismo latino-

americano conhecida como velho regionalismo, é imperiosa a compreensão do 

pensamento da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), 

criada em 25 de fevereiro de 1948 pelas Nações Unidas, que se alicerçou nas 

seguintes diretrizes analíticas: enfoque histórico-estruturalista baseado na ideia de 

relação centro-periferia; análise da inserção internacional, principalmente no 

comércio, da América Latina; análise das condicionantes estruturais internas de 

cada país e estudo das necessidades e possibilidades de ação estatal em cada país 

para superar o subdesenvolvimento63. 

O estruturalismo, segundo Ricardo Bielschowsky64, é orientado para 

a busca de relações diacrônicas, históricas e comparativas que derivariam 

fundamentos essenciais para a análise do desenvolvimento econômico dos países 

latino-americanos. Tal concepção se constituiu num arcabouço analítico específico 

aplicável no estudo das condições históricas próprias da periferia latino-americana. 

A CEPAL possui como expoentes Raúl Prebisch e Celso Furtado os 

quais buscaram compreender o subdesenvolvimento latino-americano a partir de 

suas raízes históricas que culminaram com o estabelecimento de relações entre países 

centrais e periféricos no comércio mundial. 

                                                           
62 VEIGA Motta, Pedro e RÍOS, Sandra. O regionalismo pós-liberal na América do Sul: origens, 
iniciativas e dilemas, CEPAL, Santiago de Chile, n. 82, julho 2007, p. 01-48; OLIVEIRA, Alessandra 
Calvacante de. Do velho ao novo regionalismo: evolução das políticas conjuntas para o 
desenvolvimento planejado da América Latina, Primeiras Jornadas de Planejamento 
Econômico e Social 2013, CEPAL, Santiago de Chile, n. 82, março 2014, p. 01-32; 
BIELSCHOWSKY, Ricardo (Org.). Cinquenta anos de pensamento na CEPAL, v. 1, Rio de 
Janeiro: COFECON/Record, 2000; SERBIN, Andrés; MARTÍNEZ, Laneydi e RAMANZINI JÚNIOR, 
Haroldo (Coords.). El regionalismo “post-liberal” en América Latina y el Caribe: nuevos actores, 
nuevos temas, nuevos desafíos, Anuario de la Integración Regional de América Latina y el 
Gran Caribe, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), Buenos 
Aires, Argentina, 2012; dentre outros. 
63 BIELSCHOWSKY, Ricardo. Cinquenta anos de pensamento na CEPAL: uma resenha, in: 
BIELSCHOWSKY, Ricardo (org.). Cinquenta anos de pensamento na CEPAL, v. 1, Rio de 
Janeiro: COFECON/Record, 2000, p. 13-68. 
64 BIELSCHOWSKY, Ricardo. Cinquenta anos de pensamento na CEPAL, op. cit., p. 13-68. 
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No estudo das economias latino-americanas no século XX, ganhou 

preponderância a tese de Raúl Prebisch sobre a deterioração dos termos de troca em 

oposição à teoria ricardiana das vantagens comparativas65 no comércio internacional 

e a proposta da industrialização substitutiva de importações (ISI) como instrumento 

promotor do desenvolvimento dos países latino-americanos, no intuito de romper 

com o subdesenvolvimento baseado na relação centro-periferia. 

As formulações de Celso Furtado também buscaram explicar o 

subdesenvolvimento da América Latina a partir de seu contexto histórico específico 

(uma teorização própria), pois “de acordo com Furtado, o subdesenvolvimento não é 

uma simples fase de transição ao desenvolvimento, mas um fenômeno mais 

permanente, cuja superação exige uma dedicação política tenaz e prolongada”66. 

Desse modo, o pensamento da CEPAL está dividido em fases ou 

etapas, conforme proposto por Ricardo Bielschowsky67, onde cada uma delas 

corresponde a aproximadamente uma década, sendo propostos prognósticos 

diferenciados para a resolução dos problemas das economias latino-americanas em 

cada um dos períodos históricos: a) anos 50: industrialização substitutiva de 

importações (ISI); b) anos 60: reformas (agrária e para distribuição de renda) para 

desobstruir a industrialização; c) anos 70: reorientação dos estilos de 

desenvolvimento na direção da homogeneização social e da industrialização pró-

exportadora; d) anos 80: superação do problema do endividamento externo 

mediante o ajuste com crescimento e e) anos 90: implementação da transformação 

produtiva com equidade. 

                                                           
65 Trata-se de uma das teorias do economista inglês David Ricardo que nasceu em Londres em 18 de 
abril de 1772, sendo um dos expoentes da Economia Política Clássica ao lado de Adam Smith. “O 
grande mérito de Ricardo foi o de apresentar uma teoria do comércio internacional — baseada no 
‘princípio das vantagens comparativas’ — que aparentemente solucionava os problemas apresentados 
pela abordagem smithiana, fornecendo um mecanismo automático de ajustamento do balanço de 
pagamentos e uma demonstração de que todos os países, independente da estrutura de custos de sua 
economia, ganhariam com o livre comércio. Para esclarecer esse ‘princípio’, Ricardo (1817, Cap. VII: 
104-105) constrói um exemplo com apenas dois países — Portugal e Inglaterra — e somente dois bens 
— vinho e tecidos [...], recorrendo à teoria do valor-trabalho, segundo a qual a razão de troca entre 
mercadorias é proporcional ao tempo de trabalho social gasto na produção delas. A explicação de não 
ter se utilizado a sua teoria dos ‘preços naturais’ talvez resida na crença de que a produtividade do 
trabalho é o principal determinante dos preços de equilíbrio (Ricardo, 1817, Cap. I: 56). Outra 
alternativa seria tornar claro que até os países sem qualquer vantagem absoluta se beneficiariam do 
comércio internacional” (GONTIJO, Claudio. As duas vias do princípio das vantagens 
comparativas de David Ricardo e o padrão-ouro: um ensaio crítico, disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572007000300006>, acesso em: 
08 mai. 2015). 
66 BIELSCHOWSKY, Ricardo. Vigência das contribuições de Celso Furtado ao estruturalismo, 
Revista da CEPAL, número especial em português, mai. 2010, p. 190. 
67 BIELSCHOWSKY, Ricardo. Cinquenta anos de pensamento na CEPAL, op. cit., p. 18-19. 
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Nas formulações iniciais do pensamento cepalino, na década de 1950, 

insere-se o estudo mais significativo de Raúl Prebisch intitulado “O 

Desenvolvimento Econômico da América Latina e Alguns de seus 

Problemas Principais”, de 1949, conhecido como ‘Manifesto Cepalino’. 

Neste trabalho, Presbich apontou questões fundamentais que 

norteariam o pensamento econômico estruturalista da CEPAL e orientariam o 

processo de desenvolvimento implantado na América Latina a partir dos anos de 

1950. Sucintamente, as ideias centrais de Raúl Prebisch68 foram: a) ocorrência da 

deterioração dos termos de troca, no comércio internacional, desfavoravelmente às 

economias latino-americanas em oposição à teoria de David Ricardo sobre as 

vantagens comparativas; b) estrutura heterogênea da produção impedindo que a 

periferia retivesse os progressos técnicos, diferentemente do que ocorria nos países 

de economia central; c) grande contingente de mão de obra rural como potencial para 

a contínua expansão da oferta de bens primários no mercado mundial e sua 

consequente queda de preços; d) ainda que baixa, a eficiência industrial na periferia 

seria superior à eficiência no setor agrícola e e) até a conclusão do processo de 

industrialização substitutiva de importações (ISI), a periferia continuaria sofrendo 

problemas com a balança de pagamentos o que seria a causa da inflação estrutural 

existente. 

Em face dessas constatações, utilizando-se do argumento da indústria 

nascente69, Raúl Prebisch defendeu a implementação de políticas de industrialização 

nos países latino-americanos para superar o subdesenvolvimento e a pobreza. Nesse 

sentido, ele propôs que, num primeiro momento, seria necessária a industrialização 

através da política de substituição de importações, sendo desenvolvida sob o amparo 

                                                           
68 PREBISCH, Raúl. O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus 
principais problemas, in: BIELSCHOWSKY, Ricardo (Org.). Cinquenta anos de pensamento 
na CEPAL, v. 1, Rio de Janeiro: COFECON/Record, 2000, p. 69-93. 
69 O argumento da indústria nascente possui cunho econômico, sendo utilizado como justificativa para 
a tomada de medidas protecionistas em prol do desenvolvimento industrial. Ele está relacionado à 
eficácia da intervenção governamental (a atuação do Estado) sobre determinados ramos de produção 
no intuito de promover o desenvolvimento econômico do país. Stuart Mill foi um dos economistas 
pioneiros na análise da indústria nascente em “Princípios de Economia Política” publicado em 
1848, onde defendeu o uso de medidas protecionistas, ainda que temporariamente - especialmente no 
caso de países ‘jovens’ e em processo de desenvolvimento – para dinamizar determinados setores 
industriais e adequá-los às circunstâncias do país. Stuart Mill aponta que as medidas protecionistas 
devem ser mantidas apenas de modo temporário como estímulo à indústria nascente porque, a médio 
e longo prazo (a proteção possui certo limite de duração), sobretudo durante o processo de 
“amadurecimento” das indústrias, o protecionismo se mostra inconveniente e inadequado para 
dinamizar a economia e estimular o desenvolvimento sustentado (MILL, Stuart. Princípios de 
economia política, Coleção “Os Economistas”, São Paulo: Abril, 1983). 
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de medidas protecionistas do Estado. Isto permitiria a existência de efeitos dinâmicos 

para o desenvolvimento latino-americano, pois a indústria proporcionaria maior 

progresso não apenas no campo econômico, mas também político e social. 

Verificando que a divisão internacional do trabalho, até então 

existente, era prejudicial para a América Latina e favorável apenas às economias dos 

países industrializados, Raúl Prebisch propôs a ISI como alternativa, tendo o Estado 

como exclusivo incentivador dessa medida à semelhança da proposta da indústria 

nascente apregoada por Stuart Mill. 

O processo de substituição de importações foi proposto, nesta 

primeira fase do pensamento cepalino, não como um fim em si mesmo, mas como um 

meio para promover o desenvolvimento econômico dos países latino-americanos e 

inseri-los, de modo mais competitivo, no comércio mundial, havendo reflexos em 

outras áreas, inclusive com transformações no aspecto social. 

Em 1959, na obra “O Mercado Comum Latino-Americano”, 

Raúl Prebisch, ciente das limitações da ISI, apontou a necessidade do aumento da 

participação da América Latina no comércio mundial de manufaturas e a necessidade 

de se desenvolver um mercado comum latino-americano, pois a integração 

econômica poderia dinamizar o desenvolvimento econômico da região, conforme 

destaca Raúl Prebisch70: 

A outra possibilidade de atenuar a queda do coeficiente de 
importações seria a exportação de manufaturas de países da 
América Latina para outras partes do mundo. [...] A 
possibilidade de esse tipo de intercâmbio industrial se expandir 
depende de dois fatores: por um lado, a capacidade de 
exportação da América Latina e, por outro, a disposição dos 
grandes centros de facilitar as importações correspondentes, 
mediante um tratamento tarifário adequado. Quanto ao 
primeiro fator, o mercado comum, ao contribuir para a redução 
dos custos, poderá dar um impulso decisivo a algumas linhas da 
exportação industrial. É preciso reconhecer que as facilidades 
criadas no mercado interno pela política de substituição de 
importações não deram margem, até agora, a iniciativas de 
peso em matéria de exportações industriais para o resto do 
mundo. [...] Assim, podemos conceber formas reciprocamente 
vantajosas de intercâmbio industrial, que são muito diferentes, 
por sua significação, da tradicional troca de matérias-primas 
por produtos industrializados. Tudo isso evidencia que a 
política de mercado comum latino-americano, tal como foi 
concebida, longe de conspirar contra o comércio internacional, 
poderia estimulá-lo. 

                                                           
70 PREBISCH, Raúl. O mercado comum latino-americano, in: BIELSCHOWSKY, Ricardo (Org.). 
Cinquenta anos de pensamento na CEPAL, v. 1, Rio de Janeiro: COFECON/Record, 2000, p. 
358-359. 



48 
 

 
 

 
O economista argentino também evidenciou que o sucesso da ISI 

somente seria completo através da criação do mercado comum latino-americano, ou 

seja, de um bloco econômico regional que estimulasse o comércio regional entre os 

países latino-americanos, isolando a região para que pudesse se desenvolver 

independentemente dos países desenvolvidos. Portanto, Raúl Prebisch71 demonstrou 

que estava ciente das limitações da industrialização substitutiva de importações e 

apontou a necessidade de se desenvolver o mercado comum latino-americano e a 

integração regional como meio para se superar o subdesenvolvimento. 

Essa visão possibilitou a construção do velho regionalismo – baseado 

no protecionismo estatal para a indústria nascente e o comércio regional no intuito de 

alavancar o desenvolvimento econômico - que influenciou a criação da Associação 

Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), dentre outros blocos regionais72, para 

superar o subdesenvolvimento dos países latino-americanos, aprofundando a 

integração através de um comércio mais intenso e dinâmico entre os países da região.  

A ALALC foi criada em 18 de fevereiro de 1960 através da assinatura 

do Tratado de Montevidéu entre Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru e 

Uruguai, obtendo, nos anos seguintes, a adesão de outros países latino-americanos e 

tendo como meta a implantação de um mercado comum entre seus membros nos 

contornos propostos por Prebisch. Segundo Ricardo Bielschowsky73: 

 
A argumentação cepalina a favor da ALALC continha a idéia de 
iniciar um processo de diversificação das exportações por 
esforço próprio, através da via teoricamente mais fácil do 
comércio intra-regional. Mais importante ainda, e conforme se 
lê nas seções introdutórias do texto cepalino inaugural sobre o 
tema (CEPAL, 1959) – redigido por Prebisch -, o mercado 
comum latino-americano teria a virtude de ampliar o tamanho 
do mercado dos setores industriais exigentes em escala, 
facilitando o aprofundamento do processo produtivo. 
 

A ALALC foi uma organização intergovernamental, sedimentada no 

reconhecimento da “cláusula da nação mais favorecida” e no princípio da 

                                                           
71 PREBISCH, Raúl. O mercado comum latino-americano, op. cit., p. 362-363. 
72 O Mercado Comum Centro-Americano (MCCA) criado em 1960, o Sistema Econômico Latino-
Americano (SELA) criado em 1975, o Pacto Andino criado em 1969 e depois reformulado para 
Comunidade Andina de Nações em 1996, a Comunidade do Caribe (Caribean Community - 
CARICOM) criada em 1973, a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) criada em 1980 
etc. Para maiores detalhes, consulte MENEZES, Wagner. Direito internacional na América 
Latina, Curitiba: Juruá, 2009. 
73 BIELSCHOWSKY, Ricardo. Cinquenta anos de pensamento na CEPAL, op. cit., p. 30. 
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reciprocidade entre as partes, mas, na prática, vários obstáculos minaram sua 

consolidação como mercado comum, tais como74: a) não havia uma infraestrutura 

regional adequada que permitisse a consolidação do comércio entre os países latino-

americanos; b) a instabilidade macroeconômica crescente, havendo forte 

endividamento externo, altas taxas de inflação, instabilidade cambial etc.; c) ausência 

de políticas macroeconômicas coordenadas; d) implantação de ditaduras militares e 

governos autoritários que minaram as negociações multilaterais no bloco, pois não 

havia como viabilizar a integração sem democracia; e) instabilidade política e 

institucional nos países integrantes da organização; f) dificuldade de cooperação 

regional, principalmente no contexto de regimes ditatoriais etc. Embora tenha 

ocorrido bons resultados iniciais com o incremento de parcela do comércio na região, 

a ALALC não conseguiu resistir aos problemas econômicos e políticos, havendo a 

paralisação das negociações multilaterais e a sua dissolução. 

Márcio Bobik Braga75 aponta outros fatores que contribuíram para o 

fracasso da ALALC: 

[...] podemos destacar, inicialmente, as dificuldades em se 
distribuir os benefícios e custos da integração em um grupo de 
países com diferentes graus de desenvolvimento industrial e 
que demandam a difícil tarefa da administração de conflitos 
entre os estados nacionais. Tais dificuldades estavam previstas 
no documento de 59, através do chamado “princípio da 
reciprocidade”. Tal princípio, conforme destacado 
anteriormente, buscava assegurar a todos os países 
participantes do mercado comum os benefícios na medida das 
concessões. Trata-se de um processo de difícil coordenação e 
que envolve não apenas questões econômicas mas também 
políticas, principalmente quando não existe uma clara definição 
das estratégias de desenvolvimento a serem seguidas, ou 
quando tais estratégias criam uma elite industrial com 
influência política e que se opõe a uma maior abertura da 
economia às importações. 
Em segundo lugar, podemos citar a perda da capacidade da 
CEPAL em influenciar o pensamento econômico na região. 
Conforme destaca Bielschowsky (2000), dentre os fatores que 
contribuíram para esta perda de influência pode-se citar: i) o 
fortalecimento da chamada tecnocracia estatal, que passou a 
influenciar as decisões econômicas tanto em nível setorial como 
macroeconômico; ii) o aparecimento de centros acadêmicos de 
excelência no estudo da economia na região; e iii) a expansão 
das ditaduras militares no continente sul americano, cuja 

                                                           
74 FFRENCH-DAVIS, Ricardo, MUNOZ, Oscar e PALMA, José Gabriel. As economias latino-
americanas (1950-1990), in: BETHELL, Leslie (Org.). História da América Latina: a América 
Latina após 1930, tradução de Maria Clara Cescato, volume 6, São Paulo: EDUSP, 2009, p. 129-228. 
75 BRAGA, Márcio Bobik. Integração econômica na América Latina: uma interpretação das 
contribuições da CEPAL, Cadernos PROLAM/USP, São Paulo, ano I, v. 1, n. 1, 2002, p. 12-14. 
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ideologia era incompatível com as propostas estruturais 
sugeridas pela Comissão. 
Mas sem dúvida o principal problema enfrentado pelo processo 
de integração latino-americano diz respeito ao quadro de 
instabilidade nas condições macroeconômicas dos países 
envolvidos a partir dos anos 70, condições estas agravadas nos 
anos 80. Tais problemas acabaram por reduzir ainda mais a 
disposição em se construir um mercado comum na região, pelo 
menos até a segunda metade da década de 80, quando se inicia 
o processo de criação do MERCOSUL, que só mostra sinais de 
consolidação a partir dos anos 90, justamente quando se 
vislumbram perspectivas de uma maior estabilidade econômica 
na região, particularmente no que diz respeito à inflação. 
 

Portanto, apesar dos bons resultados iniciais obtidos com o 

incremento de parcela do comércio na região, a ALALC não conseguiu resistir aos 

problemas econômicos e políticos para a implementação do regionalismo nos moldes 

propostos por Raúl Prebisch (o velho regionalismo), havendo a paralisação das 

negociações multilaterais e a dissolução dessa organização internacional. 

A fase seguinte no regionalismo latino-americano se denominou 

regionalismo aberto, sendo constituído de novas teorizações políticas e econômicas 

que fundamentariam a integração regional na América Latina. 

O novo regionalismo ou regionalismo aberto apregoado pela 

CEPAL76 é assim entendido: 

 
[...] denomina-se “regionalismo aberto” o processo que surge ao 
serem conciliados dois fenômenos [...]: a interdependência 
nascida de acordos especiais de caráter preferencial e a que é 
basicamente impulsionada pelos sinais do mercado, resultantes 
da liberalização comercial em geral. O que se busca com o 
regionalismo aberto é que as políticas explícitas de integração 
sejam compatíveis com as políticas tendentes a elevar a 
competitividade internacional, além de complementares a elas. 
21. O que diferencia o regionalismo aberto da abertura e da 
promoção indiscriminada das exportações é que ele inclui um 
ingrediente preferencial, refletido nos acordos de integração e 
reforçado pela proximidade geográfica e pela afinidade cultural 
dos países da região. 
22. Um objetivo complementar é fazer da integração um 
alicerce que favoreça uma economia internacional mais aberta 
e transparente, em vez de ela se converter num obstáculo que a 
impeça, com isso restringindo as opções ao âmbito dos países 
da América Latina e do Caribe. Isso significa que os acordos de 
integração devem tender a eliminar as barreiras aplicáveis à 
maior parte do comércio de produtos e serviços entre os 

                                                           
76 CEPAL. O regionalismo aberto na América Latina e no Caribe: a integração a serviço da 
transformação produtiva com equidade, in: BIELSCHOWSKY, Ricardo (Org.). Cinquenta anos de 
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signatários, no contexto de suas políticas de liberalização 
comercial em relação a terceiros, ao mesmo tempo em que é 
favorecida a adesão de novos membros aos acordos. 
23. [...] na eventualidade de se apresentar um cenário 
internacional menos favorável, o regionalismo aberto continua 
a se justificar, como a opção menos ruim para enfrentar um 
meio externo desfavorável aos países da região, já que, pelo 
menos, preserva o mercado ampliado dos países que aderirem 
aos compromissos de integração. 
24. Tudo o que foi dito até aqui significa que abordar a 
integração no contexto do regionalismo aberto acarreta 
compromissos com determinadas características que possam 
contribuir para uma redução gradativa da discriminação intra-
regional, para a estabilização macroeconômica de cada país, 
para o estabelecimento de mecanismos adequados de 
pagamento e de facilitação do comércio, para a construção da 
infra-estrutura e para a harmonização ou a aplicação não 
discriminatória de normas comerciais, regulamentos internos e 
padrões. Além disso, a redução dos custos de transação e da 
discriminação no interior da região latino-americana poderia 
ser reforçada mediante acertos ou políticas setoriais que se 
beneficiassem, por sua vez, dos efeitos sinérgicos da integração. 
 

Sob o regionalismo aberto, a integração regional passou a ser 

conduzida não apenas pelos Estados como aconteceu no velho regionalismo, mas 

também pelos agentes privados responsáveis pelas relações produtivas e tecnológicas, 

havendo um processo autônomo de integração via estratégias empresariais que 

demandaria ações mais específicas no contexto da globalização econômica. 

Somente a partir da década de 1980 a integração econômica regional 

ganhará novamente destaque no cenário latino-americano, sob a influência desse 

regionalismo aberto, sobretudo em função do término de longo período de governos 

autoritários (ditaduras militares) que haviam se constituído nos países da região e em 

razão de perspectivas de maior estabilidade econômica, particularmente relacionadas 

ao controle da hiperinflação. O Mercado Comum do Sul – MERCOSUL foi criado e se 

constituiu ao longo das últimas décadas sob o amparo do regionalismo aberto. 

Acerca do regionalismo aberto latino-americano, destacam-se as 

assertivas de Alessandra Cavalcante de Oliveira77: 

 
Esta nova onda de integração é impulsionada pela vontade da 
América Latina em superar os efeitos ocasionados pela longa 
crise dos anos de 1980, que assolou a região, provocando uma 
enorme instabilidade macroeconômica, marcada pela alta 
inflação e endividamento, tanto interno como externo. Soma-se 

                                                           
77 OLIVEIRA, Alessandra Calvacante de. Do velho ao novo regionalismo: evolução das políticas 
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a este fator, a insatisfação com o progresso realizado no plano 
multilateral, nas negociações do GATT; a criação de uma área 
de livre comércio entre os países da América do Norte e o 
progresso da Comunidade Europeia, que poderia ser usada 
como exemplo para o avanço de uma integração dos países 
latino-americanos. E aliado a todos esses fatores o que 
possibilitou o novo interesse pela integração foi afinidade dos 
novos representantes civis, eleitos democraticamente, que viam 
na união da região um meio de promover uma melhor inserção 
de seus países no comércio internacional. 
No entanto, a nova fase do regionalismo latino-americano surge 
com um enfoque diferente daquele que norteou as iniciativas 
integracionistas da década de 1960. Com a crise que assolou a 
América Latina, ficou evidente que não era mais possível dar 
continuidade ao modelo de industrialização por substituição das 
importações (ISI), que marcou a fase anterior. Portanto, era 
necessário criar um novo projeto desenvolvimentista para a 
região. E esta mudança deu-se por influência do novo cenário 
mundial da época, que passava por expansão econômica e 
abertura global dos mercados, motivada pelas negociações 
multilaterais do comércio. 
Desta forma, a região passou a empreender reformas estruturais 
que incluíam políticas de abertura de suas economias ao resto 
do mundo, além de proporcionar mais espaço para a atividade 
do setor privado. O novo regionalismo, portanto, serviria como 
ferramenta adicional de política estratégica para fortalecer tal 
processo de reforma econômica estrutural (BID, 2003). [...] esta 
nova fase de integração da América Latina é chamada pela 
CEPAL de regionalismo aberto. Essa denominação dá-se 
exatamente porque os novos blocos, além de eliminar as 
barreiras comerciais entre seus membros, têm buscado por 
meio de acordos preferenciais estenderem tais benefícios a 
terceiros países. Seria, portanto, uma das características mais 
marcante desta nova fase a implantação de acordos bilaterais 
entre blocos, ou de um bloco com determinadas nações. 
Deste modo, a nova fase do regionalismo da América Latina é 
apresentada como uma segunda melhor opção diante da 
impossibilidade de se obter o livre comércio multilateral. [...] 
 

Assim, sob a influência das estratégias integracionistas apregoadas 

pelo regionalismo aberto, o período de 1990 a 2005 é marcado por significativa 

ampliação dos blocos regionais latino-americanos associada a diferentes estratégias 

adotadas pelos países na região78: o México se distanciou da América Latina se 

voltando para a América Norte ao firmar vários acordos comerciais; o Chile se isolou 

da região e buscou acordos de comércio bilaterais; outros países optaram por uma 

                                                           
78 SANAHUJA, José Antonio. Regionalismo post-liberal y multilateralismo en Sudamérica: 
el caso de UNASUR, in: SERBIN, Andrés; MARTÍNEZ, Laneydi e RAMANZINI JÚNIOR, Haroldo 
(Coords.). El regionalismo “post-liberal” en América Latina y el Caribe: nuevos actores, 
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integração econômica regional restrita a certas sub-regiões do continente, tais como: 

os países do Caribe com a Comunidade do Caribe (CARICOM), os países andinos com 

a Comunidade Andina (CAN), antigo Pacto Andino que foi redefinido em 1996, os 

países da América Central com a Organização dos Estados Centro-Americanos 

(ODECA) e o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) constituído por países do Cone 

Sul. 

Em razão do esgotamento do regionalismo anterior ancorado no 

protecionismo estatal, o regionalismo aberto impulsionou novas estratégias para os 

países latino-americanos com maior liberalização do comércio e abertura para o 

restante do mundo, bem como estimulou a participação dos agentes privados nos 

processos de integração regional no intuito de aumentar os ganhos de escala e a 

eficiência das cadeias produtivas. 

O regionalismo aberto foi impulsionado pela onda neoliberal que se 

consolidou na ordem internacional e impactou nas estratégias econômicas e políticas 

adotadas pelos Estados, sobretudo por influência do Consenso de Washington. Esta 

situação acabou por fortalecer os acordos bilaterais entre os países latino-americanos 

e os Estados Unidos (acordos Norte-Sul) ou com a União Europeia em detrimento de 

acordos regionais na América Latina (acordos Sul-Sul), solapando o desenvolvimento 

regional dos blocos latino-americanos, consoante aponta José Antonio Sanahuja79: 

 
[…] este regionalismo [aberto] ha sido “disperso” y ha sufrido 
de fuerzas centrífugas. Desde la segunda mitad de los noventa, 
la integración regional ha sido erosionada por compromisos 
extra-regionales, particularmente en el comercio. La causa 
principal radica en la proliferación de las conversaciones 
comerciales, ya sean bilaterales, interregionales, 
multilaterales y plurilaterales. La incertidumbre acerca del 
futuro de las conversaciones de Doha de la OMC y las 
expectativas abiertas por los socios comerciales en otras áreas, 
ha temas como los aranceles y las reglas de origen. El 
“spaghetti bowl” resultante, en las palabras de Jagdish 
Bhagwatti, debilita la cohesión interna de cada grupo y pone 
en peligro el proceso de armonización de reglas entre los 
diferentes grupos, particularmente entre la CAN y el 
MERCOSUR. 
Un factor adicional de crisis en la integración regional ha sido 
la proliferación de acuerdos Norte-Sur. Esto es cierto 
particularmente de los acuerdos de libre comercio promovidos 
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por Estados Unidos luego del fracaso del Área de Libre 
Comercio para las Américas (ALCA) y los llamados “Acuerdos 
de Asociación” propuestos por la Unión Europea. La búsqueda 
de esos llamados acuerdos de integración económica “Sur-
Norte” puede ser explicado por múltiples causas. […] las 
ventajas de esos acuerdos Norte-Sur en la adopción de 
estrategias de crecimiento lideradas por las exportaciones: 
garantizó acceso a mercados de Estados Unidos y la Unión 
Europea; una más amplia cobertura y profundos 
compromisos de liberalización de acuerdos “OMC-plus”; y 
normas legalmente vinculantes, mayores y más amplios que 
las creados por los grupos de integración regional, capaces de 
proveer más certidumbre y garantías legales para los 
inversores. [...] 
 

No regionalismo aberto a ação estatal para a implantação de políticas 

para o desenvolvimento econômico ficou mitigada em prol da atuação mais 

significativa dos agentes privados, notadamente as empresas, que assumiram o papel 

de coordenadores das políticas comerciais (mais liberais) nos blocos regionais, sendo 

adotado um modelo liberal de integração. 

Nesse contexto, a CEPAL80 – afastando-se do pensamento de Celso 

Furtado e de Raúl Presbich – inclinou-se em favor do regionalismo aberto como 

viabilizador da transformação produtiva com equidade, defendendo: 

 
[...] um processo de integração que procure favorecer a 
incorporação do progresso técnico [...] além da liberalização 
ampla dos mercados, acordos setoriais flexíveis a serviço das 
empresas que desejem aproveitar os benefícios potenciais da 
integração. Caberia aos governos desempenhar o papel de 
catalisador, para que se gerem estruturas flexíveis de 
coordenação empresarial, que facilitem a intermediação da 
transferência tecnológica, a criação de redes de informação e a 
abertura de canais ou foros de intercâmbio, reflexão, construção 
de consenso e mobilização de recursos de apoio. Essas 
instâncias também poderiam servir para gerar projetos 
empresariais conjuntos ou propiciar outros tipos de acordos 
entre as empresas estabelecidas nos diversos países da região. 
 

Portanto, a CEPAL passou a sustentar que a globalização, agora sob a 

influência da onda neoliberal, poderia garantir maior acesso aos investimentos e à 

tecnologia, aumentando a competitividade dos países latino-americanos e facilitando 

o processo de integração. Porém, a integração regional essencialmente direcionada 
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para aspectos comerciais negligenciou as assimetrias estruturais e o déficit social que 

se acentuou nos países da América Latina ao longo da década de 1990. 

Somado a isso, as crises econômicas mundiais que se seguiram a 

partir dos anos 2000, em especial nos chamados países emergentes, acentuaram os 

efeitos perversos da globalização econômica excludente e neoliberal, aprofundando as 

desigualdades sociais e regionais nos países latino-americanos. 

Nesse diapasão, inicia-se na América Latina um “giro à esquerda no 

âmbito político”81 a partir da ascensão ao poder de governos mais alinhados com a 

esquerda, destacando-se: “Venezuela (1998), Brasil (2002, 2006 e 2010), Argentina 

(2003, 2008 e 2011), Uruguai (2004), Bolívia (2005), Equador (2006), Paraguai 

(2008) e, mais recentemente, Peru (2011)”82 os quais rejeitaram as medidas de ajuste 

propostas pelo Consenso de Washington, buscando maior inserção social dos povos, 

notadamente a partir do reposicionamento de indígenas e campesinos, almejando a 

redefinição das ações e políticas estatais a serem adotadas no intuito de atingir maior 

desenvolvimento econômico com equidade social. 

O regionalismo aberto, centrado basicamente no desenvolvimento de 

questões de cunho comercial e econômico para os blocos de integração, apontava 

para seu esgotamento em fins do século XX, estando em construção outro 

regionalismo denominado de “regionalismo pós-liberal”, “regionalismo pós-

hegemônico” ou “regionalismo pós-neoliberal”83. 

Esta nova fase do regionalismo latino-americano ganhou evidência 

no limiar do século XXI a partir da ascensão de governos de esquerda ao poder na 

América Latina (“giro à esquerda” ou “Onda Rosa”), tendo significativo impulso 

partir da V Cúpula das Américas ocorrida em Cartagena, na Colômbia, em abril de 

2012. Evidenciou-se que as divergências das agendas e prioridades dos Estados 

Unidos e do Canadá, por um lado, e da América Latina por outro, notadamente em 

torno de três temáticas: “a legalização das drogas como parte de uma estratégia 
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diferente de luta contra o narcotráfico promovida por alguns países latino-

americanos e caribenhos; a reincorporação plena de Cuba à comunidade hemisférica 

e sua participação nas futuras Cúpulas junto ao boicote e ao questionamento de 

alguns países bolivarianos por sua ausência e a reclamação argentina sobre as 

Malvinas com o apoio majoritário dos países latino-americanos, dentre outros 

temas”84. 

Acerca dessa nova onda do regionalismo na América Latina, marcado 

por especificidades nos processos de integração regional, Andrés Serbin, Laneydi 

Martínez e Haroldo Ramanzini Júnior85 evidenciam: 

 
A diferencia de la década precedente, signada por la narrativa 
neoliberal asociada al llamado “Consenso de Washington”, 
junto con la reducción del rol del Estado a favor de un 
protagonismo de los actores del mercado, la década actual se 
ha caracterizado, de acuerdo a algunos análisis, por tres 
“retornos” distintivos, el “retorno” a un fortalecimiento 
del Estado; el “retorno” a la politización de las 
relaciones regionales, y el “retorno” a una agenda 
desarrollista marcadamente asociada a un nuevo 
impulso de una agenda social y de una serie de 
políticas consecuentes por parte del Estado, tanto en 
el ámbito específicamente social como en las esferas 
económica y política. Más allá de los efectos domésticos de 
estas transformaciones, los tres “retornos” han dado lugar a 
una reconfiguración de la arquitectura y de los contenidos del 
regionalismo en el marco de una nueva fase de integración y 
de construcción de una identidad regional frente a los cambios 
acaecidos en el ámbito global. Tal vez un elemento 
paradigmático de estas transformaciones sea la creciente 
percepción, por parte de los gobiernos de la región, del 
tránsito del sistema internacional de un mundo unipolar a un 
mundo multipolar en gestación, sacudido, sin embargo, en el 
marco de este proceso, por una serie de shocks sin precedentes, 
que no han sido anticipados ni previstos por parte de los 
organismos multilaterales y de los actores estatales más 
poderosos del sistema internacional. Estos procesos, 
distintivos de la primera década del actual milenio, han 
generado un nuevo entorno internacional y han dado lugar a 
un debate sobre las características del nuevo regionalismo en 
América Latina y el Caribe, en función de calificaciones, 
algunas de ellas polémicas, de la existencia de una fase post-
liberal, post-neoliberal, post-comercial, o incluso, post-
hegemónica del regionalismo latinoamericano. 
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Assim, vislumbra-se a necessidade de ampliação da agenda 

integracionista além dos aspectos meramente comerciais e econômicos para incluir 

outras temáticas, tais como: a cultura, a ciência e a tecnologia, cooperação em 

matéria de segurança e defesa, questões sociais que envolvem a multiculturalidade 

dos povos, integração na infraestrutura, financeira e de produtividade etc. 

Sob os auspícios do regionalismo pós-liberal, foram constituídos 

novos projetos integracionistas na América Latina, a saber: a Aliança Bolivariana 

para as Américas (ALBA) criada em 2004 como ambicioso esquema de articulação 

política e econômica em contraposição à Área de Livre Comércio das Américas 

(ALCA); a criação, em 2008, da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) cujo 

objetivo é construir, de maneira participativa e consensual, um espaço de articulação 

no âmbito cultural, social, econômico e político entre seus povos; a Comunidade de 

Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) criada em 2010 almeja a 

cooperação para o desenvolvimento e a concertação política em diversas áreas, tais 

como86: segurança alimentar e nutricional e erradicação da fome e da pobreza, 

agricultura familiar; educação e cultura; ciência, tecnologia e inovação; 

infraestrutura; energia; meio ambiente; assistência humanitária internacional; 

migrações; problema mundial das drogas; mecanismos regionais e sub-regionais de 

integração; política internacional etc. 

Esses blocos de integração regional excluem explicitamente os 

Estados Unidos e o Canadá, demonstrando a crescente autonomia da região latino-

americana, em especial após os incidentes terroristas ocorridos no 11 de setembro de 

2001, nas suas políticas desenvolvimentistas além de maior preocupação com os 

aspectos sociais envolvidos nesses processos no intuito de alcançar a integração social 

na América Latina a qual não pode mais ficar relegada a um segundo plano no século 

XXI87. 

                                                           
86 Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br>, acesso em: 08 mai. 2015. 
87 Conforme elucida Luiz Eduardo W. Wanderley, “[...] sem a resolução efetiva da questão social (que 
inclui: relações capital-trabalho, exclusão social, desigualdades, privatização das políticas públicas, 
violência, etc.), o processo de integração regional padece de substantividade, e a democracia não se 
sustenta. [...] Uma parte significativa de setores sociais, e mesmo de analistas, questionam e criticam 
as possibilidades de uma efetiva integração, dada a realidade concreta do continente. Nos cerca de 594 
milhões de latino-americanos, pelos dados da Cepal em 2011, 183 milhões são pobres e 7 milhões 
indigentes.  No PEA, estão quase 277 milhões, sendo 164 homens e 113 mulheres. Houve um 
crescimento no emprego formal: 51 milhões. Se o desemprego girava em torno de 10,4 milhões, em 
2000, constam 7,6 milhões, em 2010. A população urbana cresce, com cerca de 79,3%. Os 20% mais 
ricos se apropriam 19,3 vezes a mais da riqueza e da renda, comparativamente aos 20% mais pobres. 
Outros indicadores, de analfabetismo, saúde, habitação, violência sustentam as desigualdades sociais e 
os níveis de pobreza das populações” (WANDERLEY, Luiz Eduardo W. Integração regional sul-



58 
 

 
 

Além disso, José Antonio Sanahuja88 aponta que o regionalismo pós-

liberal objetiva ir além do regionalismo aberto resolvendo questões antes esquecidas 

pelas medidas neoliberais, logo, a Aliança Bolivariana para as Américas (ALBA) e a 

União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) podem ser vistas como uma 

interpretação desse regionalismo “anti” ou “pós” liberal, não estando incluídas nas 

fases da integração econômica definidas por Bela Balassa89: zona ou área de livre 

comércio, união aduaneira ou alfandegária, mercado comum, união econômica e 

política externa comum (PEC) e integração econômica total. Desse modo, o autor90 

apresenta algumas características da UNASUL e da ALBA que definem também o 

regionalismo pós-liberal: 

 
a) Ambas expresan un “retorno de la política” en las relaciones 
exteriores y las políticas de desarrollo, con una menor atención 
a la agenda comercial y de liberalización económica que ha 
dominado ambas políticas en los últimos años, lo que no es 
ajeno a la llegada al poder de distintos gobiernos de izquierda, 
sus discursos nacionalistas y los intentos de Brasil y Venezuela 
de ejercer su liderazgo en la región. 
b) También expresan el retorno de la “agenda de desarrollo”, 
inscrita en el marco más amplio del “post-consenso de 
Washington”. Esto implica políticas que intentan distanciarse 
del neoliberalismo, del regionalismo abierto y su enfoque en la 
liberalización comercial. 
c) Ambos expresan el “retorno del Estado” a la política, 
particularmente, en las relaciones externas y el desarrollo 
económico y social. Esto significa un mayor rol de los actores 
estatales en un Mercado frente al predominio de los actores 
privados y las fuerzas del mercado del modelo del 
Regionalismo Abierto. 
d) La búsqueda de mayor autonomía frente al mercado, en el 
campo de la política de desarrollo y frente a la política exterior 
de Estados Unidos, es también una meta explícita del 
“regionalismo post-liberal”. Esto ha dado una apariencia de 
agenda renovada en temas como la paz, la seguridad, la 
defensa, la gestión de crisis y la coordinación de política 
exterior. 
e) Existe un énfasis mayor en la agenda “positiva” de la 
integración, centrada en la creación de instituciones y políticas 
comunes y en una cooperación más intensa en ámbitos no 
comerciales. Esto implica una agenda activa de cooperación 
sur-sur al interior de la región y la emergencia de nuevos 

                                                                                                                                                                                     
americana na América Latina: projetos viáveis?, in: GADELHA, Regina Maria A. F. (Org.). 
MERCOSUL a UNASUL: avanços do processo de integração, São Paulo; EDUC, 2013, p. 738-739). 
88 SANAHUJA, José Antonio. Regionalismo post-liberal y multilateralismo en Sudamérica: 
el caso de UNASUR, op. cit., p. 32. 
89 BALASSA, Bela. Teoria da integração econômica, 3. ed., trad. de Maria Filipa Gonçalves e 
Maria Elsa Ferreira, Livraria Clássica Editora: Lisboa, 1961. 
90 SANAHUJA, José Antonio. Regionalismo post-liberal y multilateralismo en Sudamérica: 
el caso de UNASUR, op. cit., p. 32-33. 
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mecanismos y agendas de cooperación en campos como la 
seguridad energética, la coordinación macroeconómica, los 
temas monetarios y las finanzas para el desarrollo. 
f) Crecientes preocupaciones en los “cuellos de botella” del 
desarrollo como la falta de infraestructura regional, con el 
objetivo de mejorar la articulación de los mercados regionales 
y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a mercados externos. 
g) Creciente atención a los temas sociales y a la reducción de 
las asimetrías al desarrollo, vinculando integración regional 
con reducción de la pobreza y la desigualdad, en un contexto 
político en el que la justicia social ha adquirido un nuevo y 
mayor peso en la agenda política de la región. 
h) La búsqueda de fórmulas para promover una mayor 
participación de actores no estatales y la legitimación social de 
los procesos de integración. 
En muchas de estas características, América Latina está 
claramente expresando su rechazo a las políticas neoliberales 
del “Consenso de Washington”. […] 
 

Portanto, o regionalismo pós-liberal já se consubstancia numa 

realidade na América Latina em contraposição ao regionalismo aberto de cunho 

neoliberal, influenciando os projetos integracionistas criados sob sua influência, 

como é o caso da UNASUL, da ALBA e da CELAC e também outros blocos regionais 

que já existiam antes de sua vigência como o Mercado Comum do Sul – MERCOSUL. 

Sob a influência do regionalismo pós-liberal, o bloco mercosulista 

está buscando a ampliação de sua agenda social, bem como o fortalecimento de 

outros aspectos além do comercial, como será analisado no capítulo seguinte. Este 

novo modelo de integração regional alimenta no MERCOSUL “tanto projetos como a 

criação de um fundo de convergência estrutural (o FOCEM, criado recentemente), 

iniciativas e debates, em geral nada elucidativos, em torno da ‘complementação de 

cadeias produtivas’ em escala sub-regional e propostas de ampliação da agenda de 

integração para incluir dimensões sociais, culturais, políticas, etc.”91. 

Logo, foram analisados dois movimentos distintos e concomitantes 

(constitucionalismo e regionalismo) que estão influenciando os blocos de integração 

regional, sendo primordial o estudo detalhado do MERCOSUL e de seu Parlamento 

como representação política dos povos da região. É necessária a aferição da influência 

do regionalismo pós-liberal nas políticas e ações desenvolvidas no bloco visto que 

estão impactando na configuração de um novo modelo de integração regional para a 

América Latina no século XXI. 

  
                                                           
91 VEIGA Motta, Pedro e RÍOS, Sandra. O regionalismo pós-liberal na América do Sul: origens, 
iniciativas e dilemas, CEPAL, Santiago de Chile, n. 82, julho 2007, p. 19. 
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2 OS PARLAMENTOS DA INTEGRAÇÃO REGIONAL LATINO-

AMERICANA 

 

É preciso compreender a concepção de Parlamento e as suas funções 

no contexto do Estado contemporâneo para a posteriori analisar os principais órgãos 

parlamentares nos processos de integração regional na América Latina.  

O Parlamento Latino-Americano (PARLATINO), criado em 1964, não 

será objeto de estudo nesta tese, pois, conforme elucida Maria Claudia Drummond, 

trata-se de um “parlamento institucionalizado à luz do direito internacional, mas não 

inserido em processo de integração” e seu “tratado constitutivo não prevê o diálogo 

parlamentar com órgão representativo dos governos dos Estados Partes”92. Tais 

características peculiares o afastam deste estudo que pretende investigar os 

principais Parlamentos criados no âmbito dos processos de integração regional na 

América Latina, enfocando o caso do Parlamento do MERCOSUL. 

Visto que o PARLATINO não está inserido em nenhum processo de 

integração regional, ele não interage com “órgãos governamentais no cumprimento 

de função consultiva, vincula-se apenas à esfera da diplomacia parlamentar”93, 

diferindo sobremaneira dos outros Parlamentos que foram gestados à luz do 

regionalismo latino-americano, justificando sua exclusão deste estudo. 

Logo, serão objeto de análise neste capítulo o Parlamento Andino 

(PARLANDINO), o Parlamento Centro-Americano (PARLACEN) e a proposta de 

Parlamento a ser criado no âmbito da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL). 

 

2.1 OS PARLAMENTOS E SUAS FUNÇÕES NO ESTADO CONTEMPORÂNEO 

 

A figura do Parlamento, como é atualmente conhecida, remonta ao 

Estado medieval caracterizado por uma estrutura descentralizada que concedia vários 

privilégios aos nobres feudais. Esta descentralização da autoridade feudal permitiu o 

surgimento de um elemento unificador: as assembleias constituídas por senhores 

feudais leigos e eclesiásticos chamadas de curia ou concilium legis. 

No caso inglês se destaca, no século XII, o surgimento do Magnum 

Concilium (Conselho Comum do Rei) composto por senhores feudais. Com o advento 
                                                           
92 DRUMMOND, Maria Claudia. A democracia desconstruída: o déficit democrático nas relações 
internacionais e os parlamentos da integração, Brasília: Senado Federal, 2010, p. 82-83 e p. 88. 
93 DRUMMOND, Maria Claudia. A democracia desconstruída, op. cit., p. 82-83 e p. 88. 
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da Magna Carta de 1215, esse conselho sofreu mudanças, passando a ter 

competência para participar da imposição tributária e para apresentar petições ao 

rei94. Posteriormente, houve a transformação desses órgãos em Parlamentum 

deixando de exercer a função de mera assistência e conselho ao soberano, passando a 

ter maior autonomia em relação ao poder real, bem como incorporando os poderes 

moderador e de controle a partir do século XIII95. Segundo Monica Herman Salem 

Caggiano96: 

 
A certidão de nascimento do parlamento, no entanto, pode ser 
identificada no ano de 1265, em que Simon de Monfort convoca 
dois cavaleiros de cada condado para participar do Grande 
Concilium, ao lado dos prelados e barões, procedimento que 
ingressa numa linha de regularidade com Eduardo I (1295). Já 
no fim do século XIII, nos termos dos registros constantes dos 
anais ingleses, há referência à convocação da assembléia nos 
moldes de parliament model. 
 

Nos séculos XVI e XVII os parlamentos surgidos na Idade Média 

passaram por dificuldades oriundas do fortalecimento da monarquia absolutista que, 

munida das tarefas de unificação e defesa nacionais, adotou instrumentos 

administrativos que inferiorizaram os órgãos parlamentares. Somente com o 

esgotamento do poder dos monarcas absolutistas e a consolidação do Estado 

moderno, os parlamentos prosseguirão no seu desenvolvimento, especialmente na 

Europa a partir do século XIX, consoante dispõem Norberto Bobbio e outros97: 

 
O século XIX é o novo grande período do desenvolvimento dos 
novos parlamentos. Alguém o definiu como o século de ouro do 
parlamentarismo europeu. Na Inglaterra, na França 
(excetuados os períodos imperiais), na Bélgica, na Holanda e na 
Itália, o Parlamento constitui-se o centro do debate político, 
estendendo progressivamente a sua influência ao Governo que 
havia sido até então expressão do poder régio. A monarquia 
constitucional cede o lugar ao regime parlamentar, que tem 
como fulcro a “responsabilidade” do governo perante o 
Parlamento. Naturalmente, esta transição acontece não sem 
inquietações e conflitos: suas etapas estão marcadas por votos 
de censura parlamentar, por dissoluções antecipadas das 
câmaras por parte do rei com o fim de lhes bloquear o 
desenvolvimento, e por verdadeiras crises constitucionais. Mas, 

                                                           
94 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral, Barueri: Manole, 
2004, p. 07. 
95 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política, v. 1, 
tradução de Carmen C. Varriale e outros, 13. ed. reimpr., Brasília: UNB, 1998, p. 879. 
96 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral, op. cit. p. 07. 
97 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política, op. 
cit., p. 879. 
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no começo do século XX, o conflito entre o Parlamento e a 
monarquia já se havia resolvido, em quase todos os países 
europeus, a favor do primeiro. 
 

Nesse contexto, como se compreende o termo Parlamento? 

No Dicionário de Língua Portuguesa98, o Parlamento significa “1. ato 

de parlar, trocar palavras, ideias; conversação, conversa; 2. antigo tribunal soberano 

de justiça na França; 3. conjunto das assembleias ou das câmaras legislativas, nos 

países regidos por uma constituição e 4. congresso (‘corpo ou poder’)”. 

No Dicionário de Política, Norberto Bobbio e outros99 apresentam o 

Parlamento como: 

 
[...] uma assembléia ou um sistema de assembléias baseadas 
num ‘princípio representativo’, que é diversamente 
especificado, mas determina os critérios da sua composição. 
Estas assembleias gozam de atribuições funcionais variadas, 
mas todas elas se caracterizam por um denominador comum: a 
participação direta ou indireta, muito ou pouco relevante, na 
elaboração e execução das opções políticas, a fim de que elas 
correspondam à ‘vontade popular’. [...] A definição escolhida 
compõe-se de duas partes: a primeira atende à dimensão 
morfológica e estrutural do fenômeno; a segunda, ao invés, à 
sua dimensão funcional. 
 

Na literatura jurídica, destaca-se o posicionamento de Francisco 

Berlín Valenzuela100 ao diferenciar os termos ‘assembleia’ e ‘parlamento’: 

 
La palabra asamblea procede del francés assembles y del 
bajo latín atsibulare, y quiere decir reunir simultáneamente; 
en general sirve para designar un conjunto de personas 
reunidas para deliberar sobre un asunto de interés común. 
Las asambleas difieren en cuanto a su carácter, estructura y 
funciones, siendo algunas de ellas organizaciones permanentes 
y, otras, agrupaciones ocasionales. De acuerdo con las 
funciones que realizan, éstas pueden ser consultivas o 
deliberativas, correspondiendo a las primeras emitir 
dictámenes por encargo de un órgano superior, sin que sus 
decisiones sean obligatorias para quien consulta; por lo que 
hace a las segundas, éstas adoptan decisiones sobre los 
diferentes asuntos que son sometidos a su consideración. 
Las asambleas parlamentarias se ubican entre las llamadas 
deliberativas y tienen como función principal elaborar leyes; 
sus miembros son elegidos mediante sufragio popular y se 

                                                           
98 Dicionário Houaiss Eletrônico, disponível em: <http:www.houaiss.uol.com.br>, acesso em: 11 
mai. 2015. 
99 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política, op. 
cit., p. 880. 
100 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, México: Fondo de Cultura 
Económica, 1993, p. 127, grifos do autor. 



63 
 

 
 

constituyen en un cuerpo político que crea la legislación de un 
país y determina la orientación de sus asuntos públicos. 
En cuanto al vocablo parlamento, éste deriva de bajo latín 
parabolare, que significa hablar, y del término en francés 
parlement, que tiene el mismo significado; no obstante, 
comúnmente parlamento es una palabra utilizada como 
sinónimo de poder legislativo. 
 

A expressão assembleia possui abrangência mais ampla e genérica, 

sendo delimitada como “reunião simultânea de pessoas” a deliberar sobre 

determinado assunto de interesse comum, diferentemente de assembleia 

parlamentar que já possui conotação mais específica no intuito de deliberar sobre 

certo assunto no intuito de elaborar leis, sendo seus membros eleitos por sufrágio 

popular. O parlamento também apresenta esta característica sendo comumente 

empregado como sinônimo de Poder Legislativo.  

Portanto, não se pode olvidar da importância dos Parlamentos nos 

Estados contemporâneos, sobretudo em face da consolidação dos regimes 

democráticos, pois, segundo Monica Herman Salem Caggiano101 

 
[...] quer nos sistemas parlamentaristas, quer nos sistemas 
presidencialistas ou ainda nos quadros híbridos, o parlamento, 
hoje, é presença constante no mundo da política, em razão da 
sua natureza representativa, de suas atividades de controle, de 
sua competência financeira e orçamentária ou, até mesmo, da 
produção legislativa. Não mais merece ser ignorado ou 
marginalizado. É instituição importante e de relevo na 
atmosfera estatal, reconquistando o seu espaço [...]. 
 

Do ponto de vista funcional, os Parlamentos são instituições 

polivalentes, pois possuem uma variedade de funções na medida em que são 

instrumentos políticos do princípio da soberania popular, possuindo direitos e 

deveres de intervir em todos os estágios do processo político e na condução dos 

assuntos públicos, de acordo com o regime em que atuam e o grau de 

desenvolvimento político de cada povo102. De acordo com Francisco Berlín 

Valenzuela103: 

 
Estas funciones pueden ser representativas, deliberativas, 
financieras, legislativas, de control, políticas (en sentido 
estricto, dado que todas las funciones del parlamento tienen 

                                                           
101 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral, Barueri: 
Manole, 2004, p. 06-07. 
102 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política, op. 
cit., p. 883 e VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 129. 
103 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 129. 
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este carácter), de inspección, jurisdiccionales, de indagación, 
de comunicación y educativas, entre otras; como es evidente, 
estas funciones no siempre son ejercidas en el orden 
mencionado y algunas de las acciones que sirven para una 
representación auténtica del electorado y de las distintas 
fuerzas sociales y económicas que cada nación genera, mismas 
que han de ser evaluadas, controladas, conciliadas y 
coordinadas con el fin de que permanezcan integrando un todo 
coherente, constituido por la nación soberana. 
 

Assim, à clássica função legislativa atribuída aos Parlamentos, outras 

lhe foram sendo designadas ao longo do tempo, sendo igualmente importantes, tais 

como: funções de controle, eleitorais, jurisdicionais, deliberativas, administrativas, de 

orientação política, de comunicação etc. as quais serão mais bem elucidadas nos 

tópicos seguintes104. 

 

2.1.1 Função Representativa 

 

Dentre aquelas atribuídas aos Parlamentos, a função representativa 

se mostra primordial porque se trata da representação dos cidadãos por pessoas que, 

previamente inscritas em partidos políticos, são eleitas pelo sufrágio popular e 

universal para a defesa dos anseios sociais. 

Em razão da complexidade cada vez mais crescente das sociedades, 

tornou-se inviável a reunião de todos os cidadãos de um Estado em praça pública 

para participar das discussões e deliberar sobre múltiplos aspectos (econômicos, 

políticos, religiosos, jurídicos etc.) que cercam a convivência em comunidade, sendo 

necessária a representação política nos sistemas democráticos. 

Logo, no exercício da função representativa, o Parlamento se 

converte na voz do povo, como bem pontua Francisco Berlín Valenzuela105: 

 
[...] Esta responsabilidad requiere no sólo el reiterar las 
demandas de los representados, sino más bien el considerar si 
ellas están expresadas en forma adecuada para lograr que los 
demás sectores de la comunidad (local, nacional o 
internacional) la admitan, reconozcan la necesidad de su 
realización y la apoyen en el debate. Destaca la conveniencia 
de hacer ver a la población que lo que determinados grupos 
quieren se traduce en un factor de bienestar para todos, siendo 
necesario iniciar esa persuasión en primer lugar ante los 

                                                           
104 A análise das funções dos Parlamentos se baseará em CAGGIANO, Monica Herman Salem. 
Direito parlamentar e direito eleitoral, Barueri: Manole, 2004 e em VALENZUELA, Francisco 
Berlín. Derecho parlamentario, México: Fondo de Cultura Económica, 1993. 
105 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 132. 
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miembros del propio parlamento, con el fin de lograr acuerdos 
unificados que recojan la mayor parte de los elementos de una 
o varias demandas. 
Los miembros del parlamento interesados en sacar adelante 
las demandas de sus representados tienen que llevar a cabo 
una tarea de ordenamiento que requiere lograr una expresión 
congruente, racional y factible de hacerse realidad acerca de 
los asuntos que son presentados al pleno de la institución. 
Mucha es por consiguiente la labor que tienen que realizar los 
parlamentarios para obtener la eficacia que los electores 
desean, para lo cual se les rodea de un ambiente propicio en 
que estén garantizadas su seguridad personal, y la garantía de 
respeto a la actividad que su alta responsabilidad entraña. 
 

A questão da filiação partidária impacta na função representativa dos 

Parlamentos, pois influirá nas atividades parlamentares e determinará a posição 

adotada por cada parlamentar eleito na incorporação das demandas populares. 

Consoante preleciona Monica Herman Salem Caggiano106, o mandato 

representativo foi insuflado pela tese da soberania nacional e passou: 

 
[...] a ser concebido como pertencente à nação e o 
representante, nessa qualidade, conquista sua liberdade de 
deliberação de acordo com a sua própria consciência e sempre 
em prol dos interesses maiores da nação. [...] Daí que, ainda que 
o mandato venha a ser conquistado sob a legenda de um partido 
político, são ainda tímidas as medidas aptas a robustecer a 
ligação entre o parlamentar e o partido que o elegeu. 
 

Entretanto, apesar da independência de atuação entre o parlamentar 

e seu eleitor, ele não pode desprezar totalmente a opinião de seu eleitorado, 

sobretudo se pretende ser reeleito para o cumprimento de outros mandatos, como 

esclarece Manoel Gonçalves Ferreira Filho107 acerca do exercício da representação 

política: 

 
O representante da Nação, entidade que não se confunde com o 
povo, é, todavia, eleito pelo povo. Ou, ao menos, por aqueles 
que, dentre o povo, foram escolhidos pela Nação para 
realizarem por ela a escolha dos representantes. Ora, a eleição 
estabelece necessariamente um vínculo entre eleito e eleitor, 
ainda que não seja de natureza jurídica. 
De fato, embora o sistema estruturado implique a 
irresponsabilidade do eleito em relação ao eleitor, que, aliás, ao 
votar não exerce um direito seu mas cumpre uma função para a 
Nação, o eleito não pode ignorar completamente a vontade de 

                                                           
106 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral, Barueri: 
Manole, 2004, p. 06-07. 
107 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo, 4. ed. atual., São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 82. 
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seus eleitores. É certo que não está ele jungido juridicamente a 
expressar a vontade destes, nem tem contas a prestar-lhes pelo 
que fez ou pelo que deixou de fazer. Contudo, na realidade, o 
representante que pretender ser reeleito tem de levar em conta 
os desejos e a opinião do eleitorado. 
 

Além disso, mostra-se significativo para o exercício da função 

representativa a sensibilidade dos parlamentares em captar as mutações do clima 

político e da receptividade das demandas pelos cidadãos eleitores a fim de exercer 

democraticamente o múnus que lhes foi incumbido. 

Portanto, a função representativa é também uma função de 

integração pública de interesses que expressarão a confluência de certo conjunto de 

interesses direcionados a determinados projetos escolhidos como primordiais para 

serem analisados e debatidos democraticamente no seio da sociedade. 

 

2.1.2 Função Deliberativa 

 

Concomitantemente com a função representativa, a função 

deliberativa se mostra igualmente primordial, sendo os debates, os votos e as 

deliberações os instrumentos específicos da atividade parlamentar. A deliberação é 

um dos momentos mais significativos do processo de decisão dos Parlamentos, pois 

“valoriza a decisão política [...] resultante de debates, discussões, enfim, robustecida 

por uma ampla possibilidade de ter sido influenciada por uma ampla e diversificada 

rede de informações que o Legislativo detém e sob uma intensa busca de interferência 

dos mais diversificados segmentos políticos integrantes do Parlamento”108. 

No Dicionário de Língua Portuguesa109, deliberar assume o 

significado de “1. decidir após reflexão e/ou consultas; 2. empreender reflexões e/ou 

discussões sobre (algo) no intuito de decidir o que fazer”. 

Então, a função deliberativa é complexa porque para o seu exercício 

com responsabilidade, muitas vezes, o Parlamento necessita utilizar numerosos 

instrumentos de informação, bem como o auxílio de doutores em diversas ciências 

acerca da natureza, da sociedade etc., buscando uma assessoria especializada e 

profissional que permita aos parlamentares a melhor forma de tomar a sua decisão 

                                                           
108 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral, op. cit., p. 17-
18. 
109 Dicionário Houaiss Eletrônico, disponível em: <http:www.houaiss.uol.com.br>, acesso em: 11 
mai. 2015. 
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em cada um dos assuntos que devem intervir. Inclusive, os membros do Parlamento 

necessitam se organizar em comissões especializadas para realizar o estudo detalhado 

dos vários temas em que necessitam intervir, buscando o adequado exercício da 

função parlamentar110. 

Portanto, vislumbra-se que a função deliberativa está umbilicalmente 

relacionada à representação política que o Parlamento exerce numa sociedade em 

especial numa democracia representativa em que há a confluência de variados 

interesses que buscam sua concretização através das leis. 

 

2.1.3 Função Legislativa 

 

A função legislativa também se apresenta como primordial no âmbito 

do Parlamento que é sinônimo de Poder Legislativo, alusão a qual remonta à teoria 

da separação de poderes de Montesquieu em “O Espírito das Leis” de 1748. 

Monica Herman Salem Caggiano dispõe que “dentre as funções 

clássicas atribuídas ao Parlamento, merece posição sobranceira a legislativa. Aliás, é 

a que dá a denominação sob cuja rubrica os Parlamentos passam a ser conhecidos e 

tratados no direito constitucional – Poder Legislativo, ao qual já Montesquieu 

atribuía a feitura da lei”111. 

A função legislativa surge como expressão da vontade soberana do 

Estado na qual o Parlamento a realiza enquanto órgão representativo da sociedade. 

Nas assertivas de Francisco Berlín Valenzuela112, a função legislativa é: 

 
[…] una de las más importantes entre las que realiza el 
parlamento por estar referida a la creación del derecho, es por 
tanto una función jurídica que consiste en verter en textos 
breves, claros, precisos y coherentes aquello que la costumbre 
o el querer ser de una nación han instituido o pretenden 
instituir como norma para regir conductas o relaciones 
individuales o colectivas. […] 
Como es de comprenderse, la aprobación de un texto jurídico 
para que sea convertido en ley, después de las deliberaciones y 
la votación correspondientes, es ya expresión de un 
compromiso a cumplir y de virtual sometimiento a las 
sanciones potenciales que en la propia norma se establecen 
para casos de incumplimiento, por parte del representante, en 
nombre de sí mismo y de quienes lo otorgaron el mandato. 

                                                           
110 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 135-136. 
111 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral, op. cit., p. 18, 
grifo do autor. 
112 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 138-139. 
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Una vez aprobada, la ley es sometida a la consideración del 
jefe de Estado para su sanción y promulgación, con el fin de 
que sea conocida y acatada por todos. 
La función legislativa ha concluido y se inicia el ciclo de las 
secuelas de la legislación, del cual derivan otras funciones del 
parlamento. 
 

Entretanto, atualmente não é apenas o Parlamento que pode elaborar 

normas, o Poder Executivo pode estabelecer regulamentação específica através de 

disposições administrativas com caráter de lei, tais como: os decretos legislativos e os 

decretos-lei; tem-se, em verdade, um governo legislando sobre determinadas 

matérias que devem ser autorizadas pela Constituição. 

De modo semelhante, cita-se o ativismo judicial marcado pela 

expressiva atuação do Poder Judiciário na solução dos casos concretos, como se 

“legislasse na prática”, atuando com equidade na solução dos conflitos a ele 

submetidos, muitas vezes, em razão do silêncio do Poder Legislativo na 

regulamentação de questões primordiais aos anseios sociais.  

Além do Poder Executivo, também podem influir no processo 

legislativo, os partidos políticos de oposição e os grupos de pressão por meio de suas 

bases de apoio parlamentar, influenciando a feitura das leis. 

Tais questionamentos se mostram fundamentais, especialmente 

quando se analisa a pertinência da função legislativa dos Parlamentos, sobretudo com 

o revigoramento a partir da década de 1990 mediante o fortalecimento de outra 

função significativa no regime democrático: a de controle político. 

 

2.1.4 Função Financeira 

 

A função financeira se consubstancia em importante atividade do 

Parlamento na medida em que se relaciona diretamente com a receita pública ao se 

exigir prévia aprovação de lei para a tributação e se reflete na economia do país, bem 

como possibilita o controle dos gastos públicos, enfim, promove a vigilância sobre a 

atividade financeira do Estado. Segundo Monica Herman Salem Caggiano113: 

 
Tendo sua gênese meramente potencial tributário, o poder 
financeiro cometido ao Parlamento foi assumindo ao longo dos 
tempos uma conotação bifacial. Assim, se de um lado indica a 
competência privativa do Poder Legislativo de estabelecer 
tributos, de outro envolve a incumbência que lhe é conferida de 

                                                           
113 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral, op. cit., p. 26. 
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proceder ao controle financeiro atinente à atuação 
governamental, assegurando-lhe a possibilidade de manter 
vigilância e fiscalizar pari passu a execução do orçamento, em 
toda a sua extensão, sendo previamente aprovado pelo próprio 
Parlamento. 
 

Se aos Parlamentos lhes foi incumbida à aprovação da lei 

orçamentária, tem-se expressivo instrumento de controle parlamentar sobre as ações 

e políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo, aferindo as receitas públicas e os 

gastos realizados em consonância com o sistema de “freios e contrapesos”. 

O poder financeiro dos Parlamentos ganha destaque em sua 

dimensão investigatória, tarefa desenvolvida com o auxílio de técnicos especializados 

(o caso dos Tribunais de Contas), com vistas a acompanhar o processo orçamentário 

como um todo com a aferição das receitas auferidas e do seu adequado dispêndio sob 

o ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade e da finalidade pública a ser 

efetivada. 

Enfim, mediante o cumprimento desta função, os Parlamentos serão 

atores importantes no próprio direcionamento da trajetória política do governo, pois 

acompanharão e influirão na destinação das receitas públicas, em especial tributárias, 

para o atendimento das necessidades eleitas como prioritárias, tais como: gastos com 

defesa pública, educação e saúde, seguridade social, pagamento da dívida pública, 

investimentos etc. que devem atender a finalidade precípua do Estado: o bem comum 

do seu povo. 

 

2.1.5 Função de Orientação Política 

 

As atuais sociais democracias são essencialmente pluralistas, 

havendo diversos enfoques sobre o modo de orientar as metas e os planos de ação 

que o Estado deve concretizar. 

Nesse contexto, os Parlamentos, compostos de diferentes partidos 

políticos com orientações ideológicas diversas, possuem a função de coadjuvantes do 

governo na execução de seus planos e programas político-governamentais. 

Tal é a função de orientação política que se vislumbra tanto no 

regime de governo parlamentarista quanto no presidencialista, sendo que, neste 

último, o povo vota num candidato por um programa de governo que, então, ele 
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propõe ao apreço do eleitorado. Por isso, mostra-se mais adequado o termo 

“orientação” ao invés de “direção” porque se aplicada a qualquer sistema político114. 

Segundo Francisco Berlín Valenzuela115, há diversas formas de 

estabelecer qual deve ser a orientação política concreta a ser adotada por um governo, 

podendo passar por várias fases, sendo a primeira delas a realização de uma seleção 

entre os membros do corpo eleitoral, dentre as numerosas opções existentes 

oferecidas pelos partidos, com fundamento nas campanhas eleitorais realizadas. 

Decidindo por determinado programa, votando em favor do partido que a postula, o 

eleitorado estabelece ao mesmo tempo a força majoritária que se consolidará, bem 

como a correlação de forças entre os grupos que integrarão o parlamento e, ainda, 

dentre eles, aqueles que passarão a integrar a oposição minoritária. Numa segunda 

fase, o programa escolhido sofrerá modificações no contexto do debate parlamentar, 

inclusive com a influência do Poder Executivo sobre os parlamentares de seu partido, 

de maneira que o Parlamento deverá vigiar dita orientação para se ajustar aos 

delineamentos aprovados por seus membros. 

A função de orientação política influencia em diferentes proporções 

os propósitos do governo democrático em que atua, havendo muitas atividades que 

estão em estreita conexão com estas finalidades, destacando as que possuem caráter 

eminentemente político, de acordo com Francisco Berlín Valenzuela116: a) 

preservação do regime de liberdades; b) manutenção da estabilidade política; c) 

conservação da paz social; d) determinação das bases de legitimidade institucional; e) 

consagração dos princípios políticos fundamentais e dos valores essenciais do sistema 

democrático que tenham sido consagrados juridicamente na Constituição do país; f) 

harmonização dos interesses de maiorias e minorias através do respeito que merecem 

as particularidades das lutas entre adversários dentro de uma sociedade pluralista; g) 

conservação da integridade e da soberania do Estado dentro dos limites jurídicos 

estabelecidos pela Constituição etc. 

 Portanto, esta função dos Parlamentos é deveras importante porque 

permite a transformação contínua da orientação política do próprio governo como 

consequência das mudanças na participação dos partidos políticos nas propostas 

apresentadas ao órgão parlamentar, pois as maiorias de hoje poderão ser as minorias 

                                                           
114 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 152. 
115 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 153. 
116 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 156. 
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nas eleições seguintes, havendo a alternância no poder dos direcionamentos 

ideológicos e da política de um modo amplo. 

Consequentemente, persegue-se o bem-estar e o melhoramento 

contínuos da sociedade que se encontra representada pelo Parlamento cujos 

membros foram democraticamente eleitos, buscando no exercício regular de seu 

mister a conciliação dos diversos interesses existentes na coletividade. 

 

2.1.6 Função Jurisdicional 

 

A função jurisdicional, segundo Francisco Berlín Valenzuela117, 

corresponde a uma competência específica conferida a um órgão do Estado como 

substituto da atividade individual para afirmar a normatividade existente e proceder 

a sua execução. Há, assim, o uso do poder de império ou de mando que possuem as 

autoridades para fazer cumprir as decisões do órgão que as emite. Logo, a função 

jurisdicional possui como característica o fato de ser atividade realizada pelo Estado 

através de seus órgãos, cumprindo os postulados do direito quando os particulares 

consideram que não foram respeitadas as normas, que existiram irregularidades em 

suas aplicações ou se passou longe do sentido de justiça que nelas existia. Portanto, 

através dessa função, se busca resolver qualquer anormalidade que haja, 

desvendando as responsabilidades e estabelecendo a verdade legal para fazer possível 

a convivência social. 

Nos Estados contemporâneos, vislumbra-se cada vez mais diminuída 

esta função dos Parlamentos, transferindo ao Poder Judiciário tal competência, 

inclusive para a apreciação de irregularidades nas questões eleitorais. 

Essa redução da função jurisdicional parlamentar pode ser fruto dos 

abusos conduzidos no passado, quando o Parlamento conhecia de algumas 

responsabilidades de caráter penal nas quais estavam envolvidos seus próprios 

membros ou os funcionários do governo e havia numerosas injustiças oriundas dos 

ingredientes políticos existentes nos casos a serem julgados118. Então, mostrou-se 

preferível que o Poder Judiciário ficasse responsável para conhecer e julgar tais casos, 

atuando de forma mais isenta e imparcial. 

                                                           
117 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 156. 
118 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 156. 
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A respeito da função jurisdicional nas questões eleitorais, Monica 

Herman Salem Caggiano119 dispõe: 

 
[...] embora fragilizada essa atuação julgadora do Parlamento, 
no tocante ao processo eleitoral, restam-lhe, ainda, atribuições 
tipicamente jurisdicionais, a exemplo do instituto do 
impeachment, o qual continua inserido no rol de suas tarefas, 
na qualidade de potente instrumento de controle político sobre 
a atuação governamental e, evidentemente, o julgamento de 
seus membros, no terreno disciplinar quando da prática de 
ato definido como infração político-administrativa, ensejando a 
perda do mandato parlamentar. 
 

Portanto, a função jurisdicional dos Parlamentos foi se reduzindo ao 

longo do tempo, ficando mais restrita nos Estados contemporâneos em face do 

alargamento da atuação do Poder Jurisdicional impulsionada pelo ativismo judicial, 

mantendo-se, sobretudo, nos processos de impeachment. 

 

2.1.7 Função Eleitoral 

 

A função eleitoral dos Parlamentos não possui análise expressiva na 

literatura jurídica, entretanto, em muitas oportunidades o Poder Legislativo assume a 

tarefa de atuar na condição de “corpo eleitoral”. 

Nos sistemas parlamentaristas, em atendimento a esta função, é 

competência dos Parlamentos a eleição do Chefe de Governo: o Primeiro-Ministro ou 

Chanceler, consoante aponta Francisco Berlín Valenzuela120: 

 
Esta acción electoral es ejercida de manera regular en los 
sistemas parlamentarios, en virtud de que el jefe del ejecutivo y 
su gabinete provienen del parlamento y son designados por el 
mismo, por lo que en la segunda mitad del siglo XIX un 
profunda analista político, Walter Bagehot, consideraba a la 
acción electora más que a la función legislativa como lo más 
trascendente del trabajo parlamentario. 
 

Essa função desempenhada pelos Parlamentos apresenta duas 

conotações diferentes, segundo dispõe Monica Herman Salem Caggiano121: 

 

                                                           
119 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral, op. cit., p. 27-
28, grifo do autor. 
120 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 156. 
121 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral, op. cit., p. 25, 
grifo do autor. 
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A uma, indica o poder de controle que o Legislativo detém 
sobre o Governo, o mais importante tronco do Executivo, 
porquanto, designando-o tem domínio sobre a sua atuação. Por 
esse particular prisma, o controle assume o sentido de 
dominação e, decorrência natural dessa ligadura, a 
possibilidade de demitir o Chefe de Governo e de dissolução do 
respectivo Gabinete. A duas, preordena uma atividade 
efetivamente eleitoral, apresentando o Parlamento 
como o substituto do povo na seleção de seus 
representantes/governantes. Via de regra, essa 
competência é cometida também às assembleias 
representativas, quando acolhido modelo indireto para a 
concretização do sufrágio. 
 

Finalmente, cabe registrar que o Parlamento também pode se 

transmutar em colégio eleitoral ao proceder à escolha do seu organismo dirigente 

(Mesa-Diretora), do seu Presidente e dos dirigentes de cada uma das Casas 

Legislativas que o integram, sendo, assim, primordial a função eleitoral que ele 

desempenha. 

 

2.1.8 Função Administrativa 

 

Os Parlamentos apresentam também função administrativa ao 

exercerem atos que assumem as características jurídicas de atos administrativos, 

consoante assertivas de Francisco Berlín Valenzuela122: 

 
Algunos autores, como el profesor Nicolás Perez Serrano, 
sostienen que el parlamento también desarrolla funciones 
administrativas, no porque se dé a sí una organización de este 
carácter ni por realizar nombramientos para el órgano 
directivo de las cámaras, ni por controlar a los empleados que 
prestan sus servicios en ella. El nombre de la función deriva de 
que el parlamento vota algunas leyes formales como las que 
fijan pensiones por servicios a la nación o establecen ascensos 
a funcionarios por el buen desempeño en sus tareas públicas, 
todo lo cual tiene las características de los actos 
administrativos que, según expresa el jurista argentino Héctor 
Eduardo Herraiz, “son normas jurídicas unilateralmente 
dictadas por un organismo… y que tienen alcance particular”, 
definición que es aplicable al ejemplo anterior, ya que los 
alcances de la pensiones y ascensos a determinadas personas 
son limitados, pues no abarcan a todas en general. 

 

                                                           
122 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 175. 
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Tal função possui o mesmo grau de importância das outras, não 

podendo ser relegada a segundo plano, pois se mostra significativa no contexto da 

democracia representativa. 

 

2.1.9 Função de Indagação 

 

A função de indagação não se confunde com a de controle político, 

embora signifique averiguar, inquirir qualquer coisa, discorrendo com razão e 

fundamento sobre determinadas questões. 

Através do exercício desta função, os Parlamentos não ficam restritos 

a aceitar as práticas políticas realizadas pelo Poder Executivo sem questioná-las, mas 

podem atuar, inclusive, de modo prospectivo para buscar a efetiva aplicação da lei e 

da Constituição com vistas ao atingimento do bem comum do povo. 

Entretanto, se o Parlamento tiver, dentre seu membros, uma maioria 

identificada politicamente com o Poder Executivo, pertencendo a um mesmo partido 

político ou que tenha afinidade de interesses com este, a função de indagação se 

mostra esvaziada, tendo sua eficácia reduzida para efetivamente influir nas ações 

políticas planejadas e executadas pelo governo. Inclusive, para a plenitude da função 

indagatória, “es necesario insistir en la conveniencia de que integren su propio 

cuerpo de asesores  y expertos para auxiliar en su trabajo a las comisiones o los 

comités, con los cual las labores de este órgano serán eficaces y responderán de 

mejor manera a los intereses de la nación”123. Faz-se necessária, então, a garantia do 

pluralismo político para o resguardo efetivo da atuação parlamentar nesta função 

indagativa. 

Francisco Berlín Valenzuela124 entende, ainda, que a função de 

indagação também permite aos Parlamentos que averiguem os efeitos da legislação 

aprovada por eles ou por seus antecessores e observem se a intenção do legislador foi 

congruente com a realidade e se a aplicação dessa lei é benéfica, inócua ou 

obstaculiza a atividade produtiva de seus destinatários com o fim de determinar se o 

preceito legislativo deve ser derrogado, mantido ou reforçado. 

Então, a função de indagação, sendo aplicada tanto aos fatos 

presentes como numa perspectiva prospectiva realizada pelo Parlamento se mostra 

                                                           
123 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 180. 
124 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 181. 
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como garantia para os próprios cidadãos que a finalidade que norteia o Estado – o 

bem-comum de seu povo – está efetivamente sendo perseguida pelos seus 

governantes na democracia representativa. 

 

2.1.10 Função de Comunicação 

 

Para compreender a função de comunicação atribuída aos 

Parlamentos, recorre-se ao Dicionário de Língua Portuguesa125 que estabelece para 

este termo:  

 
1. ato ou efeito de comunicar-se; 2. ação de transmitir uma 
mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como 
resposta; 3. processo que envolve a transmissão e a recepção de 
mensagens entre uma fonte emissora e um destinatário 
receptor, no qual as informações, transmitidas por intermédio 
de recursos físicos (fala, audição, visão etc.) ou de aparelhos e 
dispositivos técnicos são codificadas na fonte e decodificadas no 
destino com o uso de sistemas convencionados de signos ou 
símbolos sonoros, escritos, iconográficos, gestuais etc. 
 

No caso específico da comunicação parlamentar, Francisco Berlín 

Valenzuela126 afirma que existe um diálogo explícita e implicitamente postulado em 

cada uma daquelas funções já analisadas e atribuídas aos Parlamentos, pois somente 

através desta é possível o intercâmbio de dados, conhecimentos, opiniões, critérios, 

conceitos e juízos, bem como a expressão de urgências, anseios, inconformidades, 

projetos, dúvidas, interesses e decisões para a vida política. Mediante a reciprocidade 

que encerra esse mútuo conhecimento, é possível iniciar a elaboração de acordos, 

convênios e projetos coletivos e também empreender a realização das mais complexas 

e árduas tarefas que requerem a colaboração de múltiplas pessoas. 

A função de comunicação se desenvolve em diversas instâncias nas 

quais o Parlamento se comunica, tais como127: 1) seus próprios integrantes; 2) o 

eleitorado; 3) a população; 4) os membros do Poder Executivo; 5) os membros do 

Poder Judiciário; 6) as instituições educacionais em geral e personalidades em 

destaque da ciência e da cultura; 7) cada um dos setores da produção; 8) os líderes e 

                                                           
125 Dicionário Houaiss Eletrônico, disponível em: <http:www.houaiss.uol.com.br>, acesso em: 11 
mai. 2015. 
126 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 185. 
127 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 185-186. 
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membros dos partidos políticos; 9) as associações civis e 10) os prestadores de 

serviços. 

Os Parlamentos também mantém comunicação com setores públicos 

e privados de outros países, dentre os quais se destacam128: 1) Chefes de Estado e 

funcionários de governos estrangeiros; 2) membros de outros parlamentos; 3) 

organismos internacionais de diversa índole; 4) partidos políticos estrangeiros e 5) 

pessoas destacadas em diversos campos. 

No âmbito da função de comunicação desenvolvida pelo parlamento, 

há, ainda, as finalidades que podem ser objetivadas, a saber129: 1) propiciar e procurar 

a realização plena de cada um dos nacionais e da população de um Estado; 2) 

promover a ação conjunta dos membros da população para solucionar problemas 

comuns, prevenir riscos e buscar o bem-estar coletivo; 3) adotar decisões que reflitam 

o querer político do povo; 4) contribuir para a politização da população, propiciando 

sua participação no processo de tomada de decisões; 5) realizar, dentro do possível, 

da expressão racional e verídica das mensagens do próprio parlamento e da 

informação acerca dos acontecimentos transcendentes para a nação; 6) dar a 

conhecer os problemas que a nação ou alguns de seus setores devem solucionar, 

propondo opções possíveis etc.130 

Desse modo, sem esse caminhar de ida e volta que ocorre na 

comunicação, havendo o envio de mensagens e o recebimento de respostas, no 

âmbito dos vários segmentos apontados, o Parlamento está impossibilitado de 

cumprir realmente qualquer uma de suas outras funções, demonstrando que esta 

função é significativa para o pleno desenvolvimento e execução de todas as outras. 

 

2.1.11 Função de Controle 

 

A função de controle está se tornando cada vem mais densa e 

presente nos Estados contemporâneos, pois o Parlamento está assumindo o papel de 

fiscal e vigilante da atividade governamental, servindo de canal de comunicação entre 

os detentores do poder político e os governados e de orientação política do governo, 

corroborando as funções outrora analisadas. 

                                                           
128 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 186. 
129 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 186-187. 
130 Acerca de outras finalidades da função de comunicação dos Parlamentos, consulte VALENZUELA, 
Francisco Berlín. Derecho parlamentario, México: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 186-189. 
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As funções de controle dos membros do Parlamento, seja de forma 

colegiada ou individualmente, estão delimitadas nas Constituições dos países, bem 

como na legislação aplicável. O controle, nas assertivas de Francisco Berlín 

Valenzuela131, deve ser oportuno, de modo que “o povo, como titular da soberania, 

possa conhecer através do Parlamento as atividades do Poder Executivo e a 

valorização que os representantes populares merecerem”. E prossegue o autor: “o 

parlamento não deve reduzir sua intervenção à função legislativa apenas, pois isso 

equivaleria a limitar sobremaneira sua participação no processo político de uma 

nação. Sua ação é valorizada de modo destacado considerando também a eficácia 

desta função de controle”. 

Nos sistemas parlamentares a execução desta função de controle 

pode implicar desde um voto de censura ou de confiança até mesmo a saída de um 

governo. No regime presidencialista, como o Poder Executivo não depende do 

Parlamento, os mecanismos de controle são diferentes: vão desde obstaculizar o 

executivo em alguns de seus programas ou propostas, que devem passar pelo crivo do 

órgão parlamentar, até o corte de fundos requeridos para levar adiante suas políticas 

de governo, evitando a sua realização132. 

Desse modo, o controle pode implicar na limitação do 

desenvolvimento da própria atividade do governo (ponto negativo), mas também 

possibilita que outros órgãos participem de forma direta das funções governamentais, 

podendo enriquecê-la, reforçando a colaboração (ponto positivo). 

Por outro lado, pode ocorrer a limitação desta função de controle 

quando há vinculação da maioria dos membros do Parlamento ao governo, evitando o 

pleno exercício dessas atividades, bem como da aplicação das sanções cabíveis em 

caso de descumprimento dos preceitos constitucionais e legais. Tal situação promove 

a diminuição da intensidade do controle parlamentar sobre os atos do Executivo. 

Portanto, mostra-se fundamental para o equilíbrio democrático o fortalecimento do 

papel da oposição no jogo político, mesmo na condição de minoria parlamentar, 

conforme dispõe Francisco Berlín Valenzuela133: 

 
Cabe notar que la eficacia de la minoría en un parlamento, 
para que éste pueda ejercer su función de control, descansa 
fundamentalmente en su independencia del ejecutivo y en la 

                                                           
131 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 140. 
132 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 140. 
133 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 143. 
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repercusión que puedan tener sus acciones y argumentos en la 
opinión pública, por lo que dan tener sus acciones y 
argumentos en la opinión pública, por lo en un régimen 
realmente democrático el gobierno tiene que entender que ése 
es precisamente el papel de los opositores, pues al constituir la 
contrapartida del poder, en una relación dialéctica con la 
mayoría, es natural que sus posiciones aparezcan en muchos 
casos como antítesis de las sostenidas por ella, y en ocasiones 
como tesis diferentes. De ahí que se ha llegado a sostener que 
una oposición institucionalizada es un elemento esencial para 
la vida democrática de una nación […]. 
 

Para o exercício eficiente da função de controle, os Parlamentos 

podem se utilizar de vários instrumentos e técnicas de ação parlamentar, tais 

como134: 

 
Os corpos internos, decorrentes da organização parlamentar, 
a exemplo das comissões, o poder de convocação de autoridades 
para informações e esclarecimentos e, por derradeiro, o potente 
e perigoso processo de impeachment. [...] espécie de réplica da 
cassação dos mandatos dos parlamentares, introduzindo a 
possibilidade de afastar o Presidente da República e outras 
autoridades de seus cargos. 
 

 Assim, é imperiosa a atuação do Parlamento através da função de 

controle político que possibilita o resguardo com equilíbrio da democracia de um país 

em consonância com o sistema de “freios e contrapesos”. 

 

2.1.12 Função Educativa 

 

A função educativa do Parlamento diz respeito, conforme aponta 

Francisco Berlín Valenzuela135, às ações contributivas para o incremento e a melhoria 

da preparação da população para exercer a função cidadã e para viver livre e 

responsavelmente. Logo, tal função consistirá em manter as garantias e 

possibilidades de educação e melhorá-las qualitativa e quantitativamente para o 

próprio bem do Parlamento, pois “um povo educado possui maior soma de 

capacidades para eleger e manter um parlamento livre, digno, eficaz e respeitável, 

como participante do governo de uma nação com mais elevadas qualidades”. 

O Parlamento pode exercer sua função educativa dirigindo suas ações 

de forma direta e indireta. 

                                                           
134 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral, op. cit., p. 31 e 
p. 37, grifo do autor. 
135 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 191. 
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De forma indireta, o órgão parlamentar pode elaborar leis que 

favoreçam a instituição de centros educativos e culturais, bem como de 

documentação, informação e de investigação, dotando-as de recursos suficientes para 

que possam cumprir sua missão. Além disso, poderia propiciar e garantir a 

preparação contínua dos educadores mediante remuneração e horários que 

possibilitem a aquisição de saber útil e a assistência a cursos de aperfeiçoamento para 

ampliação do conhecimento e da informação interdisciplinar136. 

Outrossim, de forma direta, o Parlamento pode realizar ações para a 

educação que contribuiriam para o seu próprio desenvolvimento, tais como137: 1) 

publicar as iniciativas de leis que se decidiu discutir; 2) convocar audiências públicas 

para conhecer pontos de vista e propostas sobre os projetos que se discutam e 

publicar os conteúdos das participações; 3) promover a assistência do público aos 

debates parlamentares; 4) publicar nos meios de difusão as sínteses parciais dos 

debates; 5) elaborar leis e códigos claros e congruentes entre si; 6) publicar regular e 

suficientemente em edições a preços acessíveis a totalidade das leis emanadas dos 

parlamentos; 7) publicar os fundamentos e comentários dos membros do parlamento 

acerca do por que aprovaram, modificaram ou reprovaram uma iniciativa ou 

proposta de reforma legislativa etc.138  

O desempenho regular da função educativa certamente contribuirá 

para o desenvolvimento de uma consciência cidadã e para a educação política da 

população que estará mais conscientizada de seu papel na democracia representativa 

de seu país. 

Enfim, todas as funções atribuídas aos Parlamentos na atualidade se 

mostram de suma importância para o exercício regular e legítimo desses órgãos no 

contexto de consolidação do Estado democrático de direito após meados do século 

XX e da emergência do regionalismo pós-liberal que impulsionará os processos 

integracionistas na América Latina, bem como os Parlamentos da integração 

regional.  

 

 

                                                           
136 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 192 e p. 195. 
137 VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, op. cit., p. 195. 
138 Acerca de outras ações diretas dos parlamentos para o cumprimento da função educativa, consulte 
VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, México: Fondo de Cultura Económica, 
1993, p. 195-196. 
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2.3 A COMUNIDADE ANDINA E O PARLAMENTO ANDINO - PARLANDINO 

 

No contexto do velho regionalismo, iniciou-se a integração regional 

andina com a criação, em 26 de maio de 1969, do Pacto Andino através da assinatura 

do Acordo de Cartagena firmado por Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e Chile. 

Entretanto, em 1976, com a tomada do poder pelo General Augusto Pinochet, o Chile 

se retirou do bloco alegando incompatibilidades econômicas, mas as razões foram 

efetivamente de cunho político. Este bloco regional surgiu com o nome de Pacto 

Andino, recebendo mais tarde a denominação de Grupo Andino, depois seu nome foi 

alterado para Comunidade Andina (CAN).  

Andrés Malamud e Luís de Sousa139 apontam: 

 
O Pacto Andino [...] foi fundado em 1969 com o objetivo de 
colmatar as lacunas e deficiências da Associação Latino-
Americana de Livre Comércio (ALALC), um projeto regional 
mais vasto cujo insucesso se deve, sobretudo, à reprodução 
interna da divisão entre países mais e menos desenvolvidos – 
precisamente, o que em tempos, fora criticado em relação ao 
funcionamento do sistema político internacional. Os fundadores 
do Pacto Andino inspiraram-se no projeto europeu, que 
começava a consolidar-se nesse período, e decidiram formalizar 
o processo de integração por meio da criação de um conjunto de 
instituições que combinassem, simultaneamente, um sistema de 
votação majoritário e autoridades com poder vinculativo 
supranacional. No final dos anos 1980, após vários anos de 
turbulência e de paralisia institucional causados por razões 
domésticas e pelo fracasso na criação da tão desejada 
interdependência econômica na região, os presidentes nacionais 
decidiram relançar o processo de integração com aspirações 
mais modestas e um desenho institucional sóbrio.  
 

Em 07 de março de 1996, o Protocolo de Trujillo modificou o Acordo 

de Cartagena e criou a Comunidade Andina integrada por Bolívia, Colômbia, 

Equador, Peru e Venezuela que, por sua vez, se retirou do bloco em 2006 para se 

associar ao Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).  

A integração na sub-região andina “permitiria compatibilizar os 

interesses de países de nível de desenvolvimento semelhante, na direção do 

aprofundamento da integração, porquanto não deveria aquela limitar-se à agenda 

                                                           
139 MALAMUD, Andrés e SOUSA, Luís de. Parlamentos supranacionais na Europa e na América 
Latina: entre o fortalecimento e a irrelevância, Revista Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 
27, n. 2, jul.-dez. 2005, p. 393-394. 
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comercial, mas estender-se também a iniciativas de política industrial que pudessem 

dinamizar o crescimento econômico dos países”140. 

O artigo 1º do Acordo de Cartagena141 estabeleceu os seguintes 

objetivos para a Comunidade Andina: a promoção do desenvolvimento equilibrado e 

harmônico dos países-membros em condições de equidade, mediante a integração e a 

cooperação econômica e social, com a aceleração do seu crescimento e a geração de 

ocupação, facilitando sua participação no processo de integração regional, com vistas 

a formação gradual de um mercado comum latino-americano. 

Além disso, são também objetivos da CAN a diminuição da 

vulnerabilidade externa e a melhoria da posição dos Estados-partes no contexto 

econômico internacional, fortalecendo a solidariedade da região andina, reduzindo as 

diferenças de desenvolvimento existentes entre os membros no intuito da melhora 

contínua no nível de vida dos habitantes desta região. 

A CAN evidencia a importância e o significado da integração regional 

para os Estados-partes e os povos da região142: 

 
La Integración Integral es el nuevo y vigente paradigma de la 
integración andina. Constituye una respuesta al actual 
contexto internacional, caracterizado por la existencia de 
modelos de desarrollo diversos, apertura a un mundo 
multipolar, y el dinamismo de nuevos actores, temas y lógicas 
organizativas. El año 2007, en la Cumbre Presidencial de 
Tarija, los Jefes de Estado de los países andinos expresaron su 
convencimiento de que es necesario “desarrollar y profundizar 
el proceso de integración de la Comunidad Andina tomando en 
cuenta, en forma más efectiva, las visiones y enfoques de los 
Países Miembros, con el objetivo de lograr una unidad en la 
diversidad al servicio del vivir bien de nuestros pueblos y en 
armonía con la naturaleza”. Para ello, manifestaron su 
voluntad de “forjar una integración integral más equilibrada 
entre los aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales 
y comerciales”. 
 

Ademais, o artigo 6º do Acordo de Cartagena143 estabeleceu a 

estrutura institucional da CAN através do chamado Sistema Andino de Integração 

(SAI) composto por: Conselho Presidencial, Conselho de Ministros de Relações 

Exteriores, Comissão da Comunidade Andina, Secretaria Geral, Tribunal de Justiça, 

                                                           
140 DRUMMOND, Maria Claudia. A democracia desconstruída: o déficit democrático nas relações 
internacionais e os parlamentos da integração, Brasília: Senado Federal, 2010, p. 223. 
141 CAN. Acordo de Cartagena, disponível em: 
<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx>, acesso em 20 jan. 2015. 
142 CAN. Acordo de Cartagena, op. cit., 2015. 
143 CAN. Acordo de Cartagena, op. cit., 2015. 
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Conselho Consultivo Laboral, Conselho Consultivo Empresarial, Corporação Andina 

de Fomento, Fundo Latino-Americano de Reservas, Universidade Andina Simon 

Bolívar, o Parlamento Andino e os demais órgãos e instituições necessárias à 

integração regional andina. 

O PARLANDINO foi criado pelo Tratado Constitutivo assinado em 

1979 e, em 1997, foi assinado o Protocolo Adicional a este tratado para sua adaptação 

institucional e normativa ao Protocolo de Trujillo (1996) que alterou o Acordo de 

Cartagena, estando sediado na cidade de Santafé de Bogotá na Colômbia. Portanto, a 

criação do Parlamento Andino – PARLANDINO se insere na estrutura institucional 

da Comunidade Andina, inicialmente influenciada pelo velho regionalismo e depois 

pelo regionalismo aberto, que criou uma estrutura administrativa e institucional 

integrada por diversos órgãos (Conselhos, Secretarias, Parlamento, Universidade, 

Corte de Justiça etc.) que almejam a supranacionalidade, embora ainda não a 

possuam, no intuito de conformar futuramente um Direito Comunitário144. 

A existência do PARLANDINO demonstra a conjugação de esforços 

para a concretização de uma representação política na CAN para o atendimento 

dos anseios dos povos da região andina em busca de contornos mais sólidos ao 

processo de integração. 

Nesse contexto, seria crucial um diálogo entre os Parlamentos 

nacionais da Bolívia, do Equador, do Peru e da Colômbia e o PARLANDINO no 

intuito de conformar um direito comum aos países do bloco (direito comunitário). 

Segundo prevê o artigo 2º do seu Tratado Constitutivo145, o 

PARLANDINO é um órgão de deliberação do Sistema Andino de Integração, 

possuindo natureza comunitária e representando os povos da sub-região andina. Ele 

é constituído por representantes eleitos por sufrágio universal, nem sempre direto, 

como é o caso da Bolívia. O processo eleitoral é regido por critérios estabelecidos 

                                                           
144 Esse direito pressupõe um estágio bem avançado de integração entre os Estados, com delegação 
das soberanias nacionais para uma esfera político-jurídica supranacional. Segundo Maria Teresa de 
Cárcomo Lobo, “os tratados comunitários instituíram uma ordem jurídica própria, que se integra no 
sistema jurídico dos Estados-Membros e que se impõe aos órgãos jurisdicionais nacionais. [...] os 
princípios fundamentais do direito comunitário [são] [...] a autonomia do direito comunitário em 
relação aos direitos nacionais; o primado do direito comunitário sobre as normas nacionais; a inserção 
do direito comunitário nos ordenamentos jurídicos nacionais” (LOBO, Maria Teresa de Cárcomo. 
Manual de direito comunitário, Curitiba: Juruá, 2007, p. 139). 
145 PARLANDINO. Tratado constitutivo del parlamento andino e y protocolo adicional 
sobre elecciones directas y universales de sus representantes, disponível em: 
<http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/07343.pdf>, acesso em: 20 jan. 2015. 
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individualmente por cada um dos Estados-membros da CAN, causando assimetrias 

na representação política no processo de integração andino. 

A representação igualitária dos Estados-membros no PARLANDINO 

é realizada por cinco representantes dos Congressos Nacionais por dois anos, 

podendo ser reeleitos (artigo 2º e 5º do Tratado Constitutivo146), porém, esses 

parlamentares andinos não são representantes exclusivos da CAN, podendo ocorrer o 

comprometimento da legitimidade das decisões tomadas pelos mesmos que estarão 

mais vinculados e comprometidos aos interesses nacionais do que aos interesses da 

integração, conforme afirma Maria Cláudia Drummond147: 

 
No tocante à representação, fonte da legitimidade de suas 
decisões, pode-se constatar que atualmente três quartos dos 
parlamentares andinos são eleitos por sufrágio universal direto. 
Dada a grande quantidade de temas envolvidos na integração, 
de difícil acompanhamento, e a prioridade que um parlamentar 
andino designado deve conferir às suas atividades como 
parlamentar nacional, cria-se certa assimetria entre os dois 
grupos – os chamados “parlamentares de eleição direta” e os 
designados pelos parlamentos nacionais, de tal modo que a 
atuação dos primeiros, mais dinâmica e caracterizada por maior 
domínio dos temas em pauta, pode levar a um desequilíbrio nas 
atividades do Parlamento, que tenderá a ser dominado pelas 
delegações dos países que já promoveram as eleições diretas. 
 

Além disso, há uma representação desigual, em termos quantitativos, 

das populações andinas por cada parlamentar eleito148: 

 
[...] de acordo com a atual conformação do Parlamento, o voto 
de um parlamentar andino colombiano representa a vontade de 
aproximadamente 8 milhões de cidadãos; o de um parlamentar 
andino peruano, representa cerca de 5 milhões e 500 mil 
cidadãos; o de um parlamentar andino equatoriano, em torno 
de 2 milhões e 700 mil e o de um parlamentar andino boliviano, 
2 milhões de cidadãos, aproximadamente. A disparidade entre 
os níveis de representação das populações da Colômbia e da 
Bolívia – os países de maior e de menor população da sub-
região – da ordem de 6 milhões de cidadãos, certamente 
compromete a representatividade e a legitimidade das decisões 
do Parlamento, impedindo que este cumpra, efetivamente, a sua 
função de ‘democratizar’ o processo de integração, além de não 
transmitir ao público a imagem de um verdadeiro órgão 
parlamentar. 
 

                                                           
146 PARLANDINO. Tratado constitutivo del parlamento andino e y protocolo adicional 
sobre elecciones directas y universales de sus representantes, op. cit., 2015. 
147 DRUMMOND, Maria Claudia. A democracia desconstruída, op. cit., p. 255. 
148 DRUMMOND, Maria Claudia. A democracia desconstruída, op. cit., p. 255. 
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Então, deveria ser adotada uma proporcionalidade149 nos votos na 

eleição dos parlamentares andinos, promovendo uma equalização entre os eleitores 

votantes (cidadãos) dos Estados-membros do PARLANDINO.  

Com relação, ainda, ao processo eleitoral no PARLANDINO, 

verificou-se que as eleições diretas para a escolha dos parlamentares não ocorreram 

em todos os países que o integram, sobretudo na Bolívia que não as promoveu ainda, 

de modo que a escolha dos representantes do povo neste Parlamento é indireta 

recaindo entre os membros do Congresso Nacional deste país. A não adoção unânime 

das eleições diretas para os representantes do povo no Parlamento Andino também 

enfraquece o processo democrático como um todo.  

A respeito das eleições diretas no PARLANDINO e o déficit 

democrático, Karina L. P. Mariano e Regiane Nitsch Bressan et. al.150 dispõem: 

 
Até o momento a totalidade dos parlamentares andinos não é 
eleita diretamente, conforme previa o referido Protocolo 
Adicional. Dos países-membros da integração sub-regional 
andina somente a Bolívia não realizou eleições diretas para o 
Parlamento Andino e segue escolhendo seus representantes 
indiretamente, dentro de seu Congresso Nacional. Todos os 
países, contudo, incorporaram a previsão de escolha direta dos 
representantes andinos nos arcabouços constitucionais 
domésticos (CERA, 2009). O primeiro país a eleger diretamente 
os parlamentares andinos, curiosamente, foi a Venezuela, país 
que se retirou do processo de integração andina e pediu adesão 
ao Mercosul (BUSTAMANTE, 2006). O país escolheu seus 
representantes para o Parlandino nas eleições gerais de 2002, 
realizando novamente o pleito regional em 2005, antes de se 
retirar da integração, em meados de 2006. O Equador é o país 
que mais vezes realizou eleições diretas para o Parlamento 
Andino. Os equatorianos já elegeram seus representantes 
andinos em três ocasiões: 2002, 2009 e recentemente em 2013. 
O Peru desde 2006 seleciona diretamente seus parlamentares 
andinos, regulamentado pela lei nacional 28.360 de 2004 
(CERA, 2009). Em 2011, nas eleições que deram a vitória 

                                                           
149 Segundo Maria Cláudia Drummond, “prejudica sobremaneira a representatividade a ausência de 
proporcionalidade na distribuição dos assentos entre os países membros, ainda que se tratasse de 
proporcionalidade apenas simbólica, a exemplo da solução encontrada pelo Parlamento Europeu. É a 
diferença entre o número de representantes, por país membro, que favorece a formação de grupos 
políticos no interior do Parlamento, indispensáveis a um “olhar regional” e à representação dos vários 
setores da sociedade civil da sub-região, em seu conjunto. O maior entrave à representação 
proporcional parece ser a assimetria existente entre os países membros, com Bolívia e Equador 
reclamando o tratamento especial que já lhes fora outorgado à luz do Acordo de Cartagena. 
Acrescente-se o eterno apego à soberania, tão presente nas lideranças latino-americanas” 
(DRUMMOND, Maria Claudia. A democracia desconstruída, op. cit., 2010, p. 274). 
150 MARIANO, Karina L. P. e BRESSAN, Regiane Nitsch; et. al. O problema do déficit 
democrático nos processos de integração regional, Relatório do Grupo de Estudos 
Interdisciplinares sobre Cultura e Desenvolvimento (GEICD) da Faculdade de Ciências e Letras da 
UNESP, Araraquara, 2014, p. 232-233. 
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presidencial a Ollanta Humalla, novamente escolheram a 
composição da bancada peruana no Parlandino. Na Colômbia, a 
primeira e única vez que os representantes andinos do país 
foram eleitos foi nas eleições de 2010, conjunta às eleições para 
cargos nacionais. Em virtude do alto número de votos nulos e 
brancos, o qual superava o número de votos recebidos pela lista 
partidária mais votada para o Parlandino, houve um debate 
político interno sobre a validade das eleições para a escolha dos 
parlamentares andinos pelo país. Foi feito o pedido, por parte 
de setores sociais e políticos do país, de repetição somente das 
eleições para os parlamentares andinos no país, não acatado 
pelo Conselho Nacional Eleitoral da Colômbia (CONSEJO 
NACIONAL ELECTORAL, 2010). Embora permaneça a 
diversidade de modelos eleitorais e de datas de realização das 
eleições diretas para o Parlandino, sem mencionar a falta de 
eleições no caso boliviano, a escolha nacional dos 
representantes andinos representa, em alguma medida, a 
vontade dos atores políticos estatais nacionais em favorecer a 
democratização da integração andina (CERA, 2009). A 
legitimidade trazida à integração andina por meio da escolha 
direta dos membros do Parlandino não é suficiente para 
resolver o problema do déficit democrático nesse projeto de 
integração, porém pode ser um instrumento na redução do 
mesmo, o qual não pode deixar de ser seguido por outras 
inovações políticas institucionais no âmbito da integração. 
 

Outrossim, os principais propósitos do Parlamento Andino estão  

previstos no artigo 11 do Tratado Constitutivo151: a) coadjuvar a promoção e 

orientação do processo de integração da CAN; b) garantir, na sub-região andina, o 

império da liberdade, da justiça social e da democracia no seu mais amplo exercício 

participativo; velar pelo respeito aos direitos humanos; c) promover a participação 

dos povos como atores do processo de integração andina; d) fomentar o 

desenvolvimento de uma consciência comunitária andina e da integração da 

comunidade latino-americana e e) contribuir para o aprofundamento do sistema 

democrático, da paz e da justiça internacionais com o direito à livre 

autodeterminação dos povos. 

O artigo 12 do Tratado Constitutivo152 apresenta as atribuições ou 

competências do Parlamento Andino, a saber: 

 

a) participar da promoção e da orientação do processo da integração 

sub-regional Andina no intuito de consolidar a integração latino-americana; 
                                                           
151 PARLANDINO. Tratado constitutivo del parlamento andino e y protocolo adicional 
sobre elecciones directas y universales de sus representantes, disponível em: 
<http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/07343.pdf>, acesso em: 20 jan. 2015. 
152 PARLANDINO. Tratado constitutivo del parlamento andino e y protocolo adicional 
sobre elecciones directas y universales de sus representantes, op. cit., 2015. 
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b) examinar a marcha do processo da integração sub-regional Andina 

e o cumprimento de seus objetivos, requerendo informação periódica aos órgãos e 

instituições do Sistema Andino de Integração; 

c) formular recomendações sobre os Projetos de Orçamento Anual 

dos órgãos e instituições do Sistema Andino de Integração que se constituem com as 

contribuições diretas dos Países-Membros; 

d) Sugerir aos órgãos e instituições do Sistema Andino de Integração 

as ações ou decisões que tenham por objeto ou efeito a adoção de modificações, 

ajustes ou novos delineamentos gerais com relação aos objetivos programáticos e a 

estrutura institucional do Sistema Andino de Integração; 

e) participar da geração normativa do processo mediante sugestões 

aos órgãos do Sistema Andino de Integração de Projetos de Normas sobre temas de 

interesse comum para sua incorporação no ordenamento jurídico da Comunidade 

Andina; 

f) promover a harmonização das legislações dos Países-Membros; 

g) promover relações de cooperação e coordenação com os 

Parlamentos dos Países-Membros, dos órgãos e instituições do Sistema Andino de 

Integração, bem como com os órgãos parlamentares de integração ou cooperação 

com terceiros países. 

Em relação às atribuições do Parlamento Andino, estão ausentes 

aquelas relacionadas à função legislativa clássica dos parlamentos, havendo apenas a 

participação na promoção e orientação do processo andino de integração. Ademais, 

ele é responsável por examinar a marcha deste processo, requerendo informação 

periódica aos órgãos e instituições do Sistema Andino de Integração (SAI), sugerindo 

aos órgãos e instituições do SAI as ações ou decisões que objetivem a adoção de 

modificações, ajustes ou novos delineamentos gerais da estrutura institucional do SAI 

etc. (artigo 11 do Tratado Constitutivo153), ou seja, o PARLANDINO possui funções 

meramente consultivas e recomendatórias, não legislando para a construção de um 

Direito Comunitário no âmbito da CAN. 

Então, o Parlamento da integração regional andina não apresenta 

todas as competências ou funções clássicas atribuídas aos parlamentos, estando 

ausente a função legislativa, o poder financeiro, inclusive com a sua vertente 

                                                           
153 PARLANDINO. Tratado constitutivo del parlamento andino e y protocolo adicional 
sobre elecciones directas y universales de sus representantes, op. cit., 2015. 
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investigatória sobre políticas de tributação e de despesa pública do Poder Executivo 

dos Estados-membros, a função jurisdicional e se encontra mitigada a função de 

controle político, pois todas são primordiais numa democracia representativa, 

aprofundando o déficit democrático na integração andina e no interior do próprio 

PARLANDINO154. 

Nesse sentido, Amandino Teixeira Nunes Junior 155 preleciona: 

 
Em que pese a importância do Parlamento Andino como órgão 
deliberante comum e representativo dos povos andinos no 
processo de integração sub-regional, não se pode caracterizá-lo 
como instituição parlamentar típica, dotada de poderes 
legislativos e de controle político. Sua atuação se expressa em 
recomendações e decisões que, embora dirigidas aos governos e 
Parlamentos nacionais, não têm força vinculativa. 
Na verdade, o Parlamento Andino foi concebido como órgão 
restrito ao desenvolvimento de atividades de orientação e 
cooperação políticas para auxiliar no processo de integração 
andina. Aparentemente, não estava na mente dos que 
propiciaram sua criação estabelecer, na estrutura institucional 
da Comunidade Andina, um órgão legislativo e de controle 
político. 
 

  Em face do déficit democrático apontado – desde o processo 

eleitoral em si até a ausência das funções clássicas atribuídas aos parlamentos –, 

além do elevado custo para a eleição dos parlamentares andinos que recai sobre os 

países-membros (Bolívia, Equador, Colômbia e Peru) com economias baseadas num 

sistema agrário-exportador sem muito dinamismo, somadas a questões de cunho 

financeiro que atingem especificamente a Colômbia para continuar com a sede deste 

parlamento, verifica-se que o PARLANDINO passa por grave crise institucional e de 

representação política dos povos da sub-região andina. Há propostas para sua 

extinção, bem como para a sua incorporação a um Parlamento mais amplo que seria 

criado pela União de Nações Sul-Americanas (UNASUL). 

                                                           
154 Maria Claudia Drummond dispõe que “o déficit democrático nos processos de integração não se 
traduz apenas na falta de efetiva participação parlamentar em seu processo decisório, mas apresenta-
se, também, sempre que as principais forças e tendências políticas da região deixam de estar 
representadas no Parlamento. Precisamente, são as eleições diretas que outorgam um maior grau de 
legitimidade à representação, sendo que as delegações indicadas, ou mesmo eleitas no âmbito de cada 
Congresso Nacional, podem não refletir com fidelidade a correlação de forças políticas presentes em 
uma dada sociedade” (DRUMMOND, Maria Claudia. A democracia desconstruída, op. cit., p. 
252). 
155 NUNES JUNIOR, Amandino Teixeira. Parlamento do MERCOSUL: sobre a necessidade da 
definição de pressupostos e da adoção de procedimentos para a sua criação, Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 142-143. 
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Outro aspecto que envolve o processo democrático em relação ao 

PARLANDINO, dentre outros apontados por Karina L. P. Mariano e Regiane Nitsch 

Bressan et. al.156, diz respeito à consciência da opinião pública nos países que o 

integram. Como esta instância regional não possui um real poder de intervenção na 

vida cotidiana dos povos da sub-região andina a fim de efetivamente implementar 

decisões e efetivar a representação política, há uma percepção negativa da população 

a respeito dessa instituição parlamentar que não consegue influir na agenda política 

regional e nacional dos Estados-membros, conforme elas pontuam157: 

 
As decisões tomadas no âmbito regional são consideradas 
distantes dessas populações que têm dificuldade em perceber a 
influência das mesmas em seu cotidiano. Portanto, nos 
momentos eleitorais esse assunto é considerado secundário. A 
exceção é o caso europeu em que a posição do governo em 
relação à integração regional tende a ser uma questão 
importante nas eleições nacionais, o que não invalida o fato de 
que nas eleições específicas para a composição da representação 
do Parlamento Europeu os índices de abstenção sejam altos. 
Nesse caso, entra a explicação a partir do fator institucional. As 
decisões tomadas no âmbito regional – isto é, na União 
Europeia - são facilmente identificadas pela população e há 
consciência da opinião pública de que as instâncias 
comunitárias possuem atribuições e responsabilidades sobre os 
temas prioritários. Mesmo quando não acompanham o que 
acontece na esfera regional, os eleitores posicionam-se 
favoravelmente ou contrários a uma intensificação da 
participação de seus governos na integração. No caso das 
experiências sul-americanas e em particular da CAN, isso não 
ocorre porque também há consciência na opinião pública desses 
países que as instâncias regionais não possuem um real poder 
de intervenção nos cotidianos nacionais e que a implementação 
de suas decisões dependem da vontade política dos governos de 
ocasião. Isso representa um desestímulo sobre os processos de 
integração e uma percepção negativa porque parecem não servir 
para muita coisa, uma vez que a promoção dos temas 
prioritários da agenda nacional parece estar concentrada nas 
mãos dos Estados. [...]  
 

Em face das discussões acerca da extinção do Parlamento Andino, 

houve manifestação de apoio dos co-presidentes da Assembleia Parlamentar Euro-

Latino-Americana (EuroLat), pois a eliminação do PARLANDINO constituiria, 

                                                           
156 MARIANO, Karina L. P. e BREAN, Regiane Nitsch; et. al. O problema do déficit democrático 
nos processos de integração regional, op. cit., p. 243-244. 
157 MARIANO, Karina L. P. e BRESSAN, Regiane Nitsch; et. al. O problema do déficit 
democrático nos processos de integração regional, op. cit., p. 244-245. 
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conforme manifestação expressa158, um dos obstáculos à legitimidade democrática do 

processo de integração regional andino, mas este parlamento deveria se adaptar à 

coexistência com outras instituições parlamentares já existentes noutras sub-regiões 

latino-americanas. 

Portanto, o futuro do PARLANDINO ainda é incerto e, em face do 

déficit democrático ora analisado, inclusive da ausência das funções típicas dos 

Parlamentos, as perspectivas caminhariam no sentido da extinção desta instituição 

ou mesmo da sua gradual incorporação ao Parlamento a ser criado na UNASUL com 

vistas a fortalecer a integração regional latino-americana com a participação de maior 

número de países nesse processo que é lento e gradual. 

 

2.3 A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS CENTRO-AMERICANOS E O PARLAMENTO 

CENTRO-AMERICANO - PARLACEN 

 

Em 1951, no contexto do velho regionalismo, a Carta de San Salvador 

criou a Organização dos Estados Centro-Americanos (ODECA) constituída por Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, fixando a cidade de San 

Salvador como sede. Os objetivos da ODECA eram “promover a estabilidade 

econômica e a solidariedade, utilizando-se de mecanismos pacíficos de solução de 

controvérsias, auxílio mútuo, desenvolvimento econômico, social e cultural, 

igualdade jurídica, mediante ação cooperativa e solidária” (artigo 1º da Carta de Sana 

Salvador159). 

Esta organização visava maior vinculação política entre os Estados-

membros, mas também haviam objetivos de caráter econômico para agilizar a 

integração regional. Entretanto, ao longo do tempo, a ODECA sofreu reveses em seu 

processo integracionista, principalmente em razão de conflitos armados ocorridos 

nos países da América Central, retardando os objetivos inicialmente estabelecidos, 

conforme dispõe Ana Elizabeth Villalta Vizcarra160: 

                                                           
158 EUROLAT. Declaração de apoio ao Parlamento Andino, disponível em: 
<http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/athens2014/adopted_
docs/andean_parliament/ap101.595v02_pt.pdf>, acesso em: 20 jan. 2015. 
159 ODECA. Carta de San Salvador, disponível em: 
<http://www.internationaldemocracywatch.org/attachments/230_Carta%20de%20la%20Organizaci
on%20de%20Estados%20Centroamericanos%20%28ODECA%29.pdf>, acesso em 20 jan. 2015. 
160 VIZCARRA, Ana Elizabeth Villalta. La integración centroamericana, el comercio y el 
desarrollo, p. 142-143, disponível em: <http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/8%20-
%20villalta.MR.139-160.pdf>, acesso em: 25 jan. 2015. 
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[…] al mismo tiempo que se buscaba mayor vinculación 
política mediante la creación de la ODECA, también se 
procuraba una mayor vinculación económica y es así como 
durante en el IV Período de Sesiones de la Comisión Económica 
para la América La tina (CEPAL) efectuado en 1951, se acordó 
a solicitud de los gobiernos centroamericanos la formación de 
un Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano, en vista de los vínculos geográficos e 
históricos que unen a Centroamérica. Este Comité se reunió 
por primera vez en Tegucigalpa, Honduras, del 23 al 28 de 
agosto de 1952 iniciando de esta manera el proceso de 
integración económica centroamericana con el objeto de 
alcanzar un verdadero mercado común centroamericano, en 
dicha reunión se estableció la necesidad de integrar las 
economías de Centroamérica y para lograr la misma, ésta 
debería darse en forma gradual y progresiva, esto nos lleva a 
la creación del “Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana” [...]. 
En este sentido, es que el 12 de diciembre de 1962, en la ciudad 
de Panamá, República de Panamá, los gobiernos de Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala deciden 
sustituir la Carta suscrita el 14 de octubre de 1951 “Carta de 
San Salvador” por la “Carta de la Organización de los Estados 
Centroamericanos”, conocida posteriormente como “Carta de 
Panamá”, no obstante, que el artículo 30 de la misma disponía 
que el Convenio conservara el nombre de “Carta de San 
Salvador”, estableciendo: “Que es necesario dotar a los cinco 
Estados de un instrumento más eficaz, estableciendo órganos 
que aseguren su progreso económico y social, eliminen las 
barreras que los dividen, mejoren en forma constante las 
condiciones de vida de sus pueblos, garanticen la estabilidad y 
la expansión de la industria y confirmen la solidaridad 
centroamericana”. En dicha Carta se determina que Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala son una 
Comunidad Económico-Política que aspira a la integración de 
Centroamérica. Esta Carta quedó abierta a la República de 
Panamá para que, en cualquier tiempo, pueda adherirse a la 
misma y formar parte de la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA). En estas nuevas circunstancias, 
el comercio intrazonal centroamericano había experimentado 
un constante crecimiento debido al mercado común, sin 
embargo, a partir de 1969 la crisis entre El Salvador y 
Honduras debilitó estas organizaciones provocando 
problemas ser ios y una virtual paralización del proceso 
integrador […] 
 

Posteriormente, com o avanço do regionalismo aberto na América 

Latina, houve, em 13 de dezembro de 1991, a constituição do Sistema de Integração 

Centro-Americano (SICA) com a assinatura do Protocolo de Tegucigalpa que 

reformou a Carta de San Salvador da ODECA, incorporando o Panamá ao bloco então 

constituído e traçando novos contornos ao projeto integracionista da América 

Central. 
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O SICA também recebeu a adesão, como membros plenos, de Belize 

em 2000 e da República Dominicana em 2013 e possui, ainda, outros países na 

condição de observadores regionais, a saber: México, Chile, Brasil, Argentina, Peru, 

Estados Unidos da América, Equador, Uruguai e Colômbia, sendo que o Haiti está em 

processo de incorporação como observador regional. Na qualidade de observadores 

extra regionais, estão os seguintes Estados: China (Taiwan), Espanha, Alemanha, 

Itália, Japão, Austrália, Coreia do Sul, França, a Santa Sé, Reino Unido, União 

Europeia, Nova Zelândia, Marrocos, Qatar e Turquia161. 

O artigo 3º do Protocolo de Tegucigalpa162 estabeleceu que o objetivo 

fundamental do SICA seria a realização da integração da Centro-América, 

constituindo-a como região de paz, liberdade, democracia e desenvolvimento. Neste 

sentido, reafirmou os seguintes propósitos: 

 

a) consolidar a democracia e fortalecer suas instituições sobre a base 

da existência de governos eleitos por sufrágio universal, livre e secreto e do irrestrito 

respeito aos Direitos Humanos; 

b) construir um novo modelo de seguridade regional sustentado no 

balanço razoável das forças, no fortalecimento do poder civil, na superação da 

pobreza extrema, na promoção do desenvolvimento sustentável, na proteção do meio 

ambiente, na erradicação da violência, da corrupção, do terrorismo, do narcotráfico e 

do tráfico de armas; 

c) impulsionar um regime amplo de liberdade que assegure o 

desenvolvimento pleno e harmonioso do indivíduo e da sociedade em seu conjunto; 

d) obter um sistema regional de bem-estar e justiça econômica e 

social para os povos centro-americanos; 

e) alcançar uma união econômica e fortalecer o sistema financeiro 

centro-americano; 

f) fortalecer a região como bloco econômico para inseri-lo 

exitosamente na economia internacional; 

g) reafirmar e consolidar a autodeterminação da Centro-América em 

suas relações externas, mediante uma estratégia única que fortaleça e amplie a 

participação da região em seu conjunto no âmbito internacional; 
                                                           
161 Informação disponível em: <http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx>, acesso em: 06 abr. 2015. 
162 ODECA. Protocolo de Tegucigalpa, disponível em: <http://www.sica.int/sica/marco_j.aspx>, 
acesso em: 25 jan. 2015. 
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h) promover, de forma harmônica e equilibrada, o desenvolvimento 

sustentável econômico, social, cultural e político dos Estados-membros e da região 

em seu conjunto; 

i) estabelecer ações concertadas dirigidas à preservação do meio 

ambiente através do respeito e harmonia com a natureza, assegurando o equilibrado 

desenvolvimento e exploração racional dos recursos naturais da área, com vistas ao 

estabelecimento de uma Nova Ordem Ecológica na região; 

j) conformar o Sistema da Integração Centro-Americana sustentado 

num ordenamento institucional e jurídico, e fundamentado no respeito mútuo entre 

os Estados-membros. 

O SICA é constituído dos seguintes órgãos: Corte Centro-Americana 

de Justiça, Comitê Consultivo do SICA, Comitê Executivo do SICA, Conselhos 

Ministeriais Setoriais e Inter Setoriais, Secretaria Geral do SICA, Banco Centro-

Americano de Integração Econômica, o Parlamento Centro-Americano 

(PARLACEN), objeto deste estudo, dentre outros. 

Acerca da constituição do PARLACEN, Andrés Malamud e Luís de 

Sousa163 dispõem: 

 
O Parlamento Centro-Americano (Parlacen) constitui o órgão 
deliberativo do Sistema de Integração Centro-Americano 
(SICA). O SICA foi estabelecido em 1991 como uma organização 
complexa que reúne os países da América Central por um 
processo seletivo de geometria variável e se encontra edificado 
sobre o Mercado Comum Centro-Americano, fundado em1960. 
Enquanto o SICA acolhe sete países da América Central – 
Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicarágua e Panamá –, o Parlacen exclui dois destes, Costa Rica 
e Belize, mas inclui um Estado das Caraíbas de expressão 
espanhola: a República Dominicana. [...]  
A criação do Parlacen foi idealizada, pela primeira vez, na 
Declaração de Esquipulas I, assinada pelos vários presidentes 
dos países da América Central, com o intuito de pôr termo às 
rivalidades tradicionais e de promover a democracia e a paz na 
região. A cimeira presidencial, apoiada pelo Grupo Contadora, o 
Grupo de Apoio e a então Comunidade Européia, teve lugar em 
maio de 1986. Em uma Declaração posterior, que seria 
conhecida por Esquipulas II, produzida em 1987, os presidentes 
contratantes acordaram que a criação de um Parlamento 
centro-americano deveria ser um bastião da liberdade, 
independência e reconciliação em uma região devastada por 
anos a fio de chacina e instabilidade política. Entre o final de 

                                                           
163 MALAMUD, Andrés e SOUSA, Luís de. Parlamentos supranacionais na Europa e na América 
Latina: entre o fortalecimento e a irrelevância, Revista Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 
27, n. 2, jul.-dez. 2005, p. 391-392. 
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1987 e início de 1989, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Nicarágua e Honduras assinaram e ratificaram, sucessivamente, 
o Tratado Constitutivo do Parlacen. Três protocolos adicionais 
foram assinados posteriormente, de modo a permitir algum 
tempo útil para o atraso gerado na eleição dos representantes 
nacionais e facilitar a adesão do Panamá ao tratado, embora a 
sua incorporação tivesse lugar apenas em 1999. O Parlamento 
foi, finalmente, estabelecido em outubro de 1991, quando 
ocorreu a sua primeira sessão plenária na Cidade de Guatemala, 
que passaria a ser a sua sede permanente. A Costa Rica viria a 
retirar a sua participação, enquanto a República Dominicana 
passaria a fazer parte do processo em 1999. 
 

Dos Acordos de Esquipulas nasce o PARLACEN, criado em 28 de 

outubro de 1991, como proposta de instância político-democrática permanente e de 

representação popular com sua sede na Guatemala. 

O artigo 1º do Tratado Constitutivo164 do PARLACEN estabelece a 

sua natureza jurídica, afirmando-o como um órgão regional de aproximação, análise 

e recomendação sobre assuntos políticos, econômicos, sociais e culturais de interesse 

comum, com a finalidade de alcançar uma convivência pacífica dentro de um marco 

de segurança e bem-estar social que se fundamente na democracia representativa e 

participativa, no pluralismo e no respeito às legislações nacionais e ao direito 

internacional. 

Acerca da composição do Parlamento Centro-Americano, o artigo 2º 

do Tratado Constitutivo165 dispõe que ele será integrado por: 

 

a) vinte deputados titulares de cada Estado-membro. Cada titular 

será eleito com seu respectivo suplente que o substituirá em caso de ausência. Ambos 

serão eleitos para um período de cinco anos por sufrágio universal direto e secreto, 

podendo ser reeleitos; 

b) pelos Presidentes de cada uma das Repúblicas centro-americanas, 

ao concluírem seu mandato; 

c) pelos Vice-presidentes ou designados da Presidência da República 

de cada um dos Estados centro-americanos, ao concluírem seu mandato. 

Nos países onde existir mais de um destes funcionários, somente 

poderá integrar o Parlamento um deles segundo proposta do órgão legislativo 

                                                           
164 PARLACEN. Tratado constitutivo do parlamento centro-americano, disponível em: 
<http://www.parlacen.int/Informaci%C3%B3nGeneral/MarcoPol%C3%ADticoyJur%C3%ADdico/Tra
tadoConstitutivo.aspx>, acesso em: 25 jan. 2015. 
165 PARLACEN. Tratado constitutivo do parlamento centro-americano, op. cit., 2015. 
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nacional. Os integrantes do Parlamento terão a qualidade de deputados centro-

americanos; não estarão ligados por nenhum mandato imperativo, gozarão das 

imunidades e privilégios previstos no artigo 27166 e não terão responsabilidade em 

tempo algum pelas opiniões e votos que emitirem em relação aos assuntos vinculados 

com o exercício de seus cargos. O regimento interno estabelecerá o procedimento de 

substituição. Cessarão as suas funções como integrantes do Parlamento ao concluir o 

mandato e seus respectivos sucessores passarão a ocupar o seu lugar. 

Os órgãos do PARLACEN – de acordo com o artigo 8º do Tratado 

Constitutivo167 - são a Assembleia Plenária (órgão supremo) que se reúne em sessões 

ordinárias e extraordinárias (artigo 09 e seguintes do Tratado); a Junta Diretiva que 

tem um presidente, quatro vice-presidentes e cinco secretários eleitos anualmente 

pela Assembleia Plenária entre seu membros (artigo 14 e seguintes do Tratado) e a 

Secretaria para assuntos gerais. 

As principais atribuições do PARLACEN estão delimitadas no artigo 

5º do Tratado Constitutivo168, destacando-se as seguintes: 

 

a) servir de foro deliberativo para a análise dos assuntos políticos, 

econômicos, sociais e culturais comuns e de segurança da área centro-americana; 

b) impulsionar e orientar os processos de integração e a mais ampla 

cooperação entre os países centro-americanos; 

c) eleger, nomear ou remover, segundo corresponda, de 

conformidade com o Regramento Interno, ao funcionário executivo de mais alto 

cargo dos organismos existentes ou futuros da integração centro-americana criados 

pelos Estados-parte deste Tratado; 

d) propor projetos de tratados e convenções a serem negociadas entre 

os países centro-americanos que contribuam para a satisfação das necessidades da 

área; 

e) propiciar a convivência pacífica e a segurança da Centro-América; 

                                                           
166 “ARTÍCULO 27. INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DE LOS DIPUTADOS ANTE EL PARLAMENTO 
CENTROAMERICANO - Los diputados ante el Parlamento Centroamericano gozan del siguiente 
régimen de inmunidades y privilegios: a)  En el Estado donde fueron electos, de las mismas 
inmunidades y privilegios que gozanlos diputados ante los Congresos, Asambleas Legislativas o 
Asambleas Nacionales; b)  En los demás países centroamericanos, de las inmunidades y privilegios 
que para los Agentes Diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas; y c)  En el país sede además de los privilegios que se establezcan en el Tratado Sede”. 
167 PARLACEN. Tratado constitutivo do parlamento centro-americano, op. cit., 2015. 
168 PARLACEN. Tratado constitutivo do parlamento centro-americano, op. cit., 2015. 
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f) promover a consolidação do sistema democrático, pluralista e 

participativo nos países centro-americanos com estrito respeito ao direito 

internacional; 

g) contribuir para a plena vigência do Direito Internacional; 

h) recomendar aos governos centro-americanos as soluções mais 

viáveis e efetivas em relação aos diferentes assuntos que, dentro de suas atribuições, 

conheça etc. 

A partir da análise das atribuições do PARLACEN, é notória a 

inexistência das funções clássicas atribuídas aos parlamentos, estando ausente a 

função legislativa, o poder financeiro, a função jurisdicional e a função de controle 

político as quais são primordiais na democracia representativa, possuindo mais 

funções relacionadas a uma diplomacia parlamentar169, consoante evidencia 

Amandino Teixeira Nunes Junior170: 

 
Analogamente ao Parlamento Latino-Americano e ao 
Parlamento Andino, o Parlamento Centro-Americano não 
detém os poderes legislativos e de controle político 
característicos de instituições parlamentares típicas. Trata-se 
apenas de um órgão consultivo e opinativo, que serve como foro 
político permanente para discussão e análise dos assuntos de 
interesse regional, impulsionando e orientando o processo de 
integração centro-americano, por meio de opiniões e 
recomendações, sem qualquer eficácia vinculativa. 
 

Em relação ao processo eleitoral, o artigo 6º do Tratado 

Constitutivo171 do PARLACEN determina que cada Estado-membro elegerá seus 

deputados titulares e suplentes em conformidade com as disposições da legislação 

nacional que regula a eleição dos deputados ou representantes perante seus 

Congressos ou Assembleias Legislativas, com observância de ampla 

representatividade política e ideológica, num sistema democrático pluralista que 

garanta eleições livres e participativas em condições de igualdade dos respectivos 

partidos políticos. 

                                                           
169 Segundo Maria Claudia Drummond, “as demais atribuições do Parlamento, à luz do Artigo 5, 
podem ser caracterizadas como diplomacia parlamentar: servir de foro deliberativo para a análise dos 
assuntos políticos, econômicos, sociais e culturais comuns e de segurança da área centro-americana; 
propiciar a convivência pacífica e a segurança da América Central; promover a consolidação do sistema 
democrático pluralista e participativo nos países centro-americanos, com estrito respeito ao Direito 
Internacional; contribuir para o fortalecimento da plena vigência do Direito Internacional”. 
(DRUMMOND, Maria Claudia. A democracia desconstruída: o déficit democrático nas relações 
internacionais e os parlamentos da integração, Brasília: Senado Federal, 2010, p. 287). 
170 NUNES JUNIOR, Amandino Teixeira. Parlamento do MERCOSUL, op. cit., 2010, p. 144. 
171 PARLACEN. Tratado constitutivo do parlamento centro-americano, op. cit., 2015. 
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Maria Claudia Drummond172 entende que a representatividade 

política do PARLACEN se encontra comprometida, basicamente, por duas questões: 

 
Não se pode deixar de apontar aspectos que comprometem 
gravemente a representatividade do Parlamento Centro-
Americano, e consequentemente, a legitimidade de suas 
decisões. Em primeiro lugar, a presença de parlamentares 
“biônicos”, os membros natos, ex-Presidentes e ex-Vice-
Presidentes dos países membros, que desfrutam dos mesmos 
privilégios e imunidades outorgados aos deputados eleitos, 
enfraquecendo extraordinariamente a credibilidade da 
instituição. 
E em segundo lugar, persiste, também nesta assembleia 
parlamentar latino-americana a falta de disposição para admitir 
a sua conformação de forma proporcional às populações, 
mesmo diante do fato de que a região não apresenta grandes 
assimetrias entre os países. 
De fato, a Guatemala é o país com maior população, da ordem 
de 13,9 milhões de habitantes; logo em seguida a República 
Dominicana, com 8,5 milhões; Honduras, com 7,4 milhões; El 
Salvador, com 7,0 milhões; Nicarágua, com 5,7; e Panamá, com 
3,237. Os números encontrados refletem menores assimetrias 
do que, por exemplo, aquelas existentes entre os países 
europeus. Mas não é difícil imaginar a dificuldade com que se 
defrontariam países extremamente ciosos de sua soberania, que 
há não muito tempo opunham-se em meio a graves conflitos 
armados, se tentassem negociar a sua representação 
proporcional no Parlamento Centro-Americano. 
 

Na atualidade, o PARLACEN é visto pela maioria da população dos 

seus Estados-Membros e por alguns governantes como um organismo inoperante 

com elevado custo para a manutenção da estrutura institucional, sendo, muitas vezes, 

percebido como “dispensável” e “inútil” para os povos da região centro-americana, 

conforme destacam Andrés Malamud e Luís de Sousa173: 

 
Depois de mais de uma década de existência, o histórico do 
Parlacen é misto: embora demonstre resultados positivos no 
que diz respeito à ampliação da sua composição, não apresenta 
qualquer progresso significativo no que se refere ao 
aprofundamento das suas competências. Se, por um lado, 
contribuiu para a pacificação e crescente interdependência 
entre as sociedades que representa, por outro lado, não evoluiu 
suficientemente para se tornar um ator crucial no, já por si 
frágil, processo de integração da região centro-americana. 
 

                                                           
172 DRUMMOND, Maria Claudia. A democracia desconstruída, op. cit., 2010, p. 293-294. 
173 MALAMUD, Andrés e SOUSA, Luís de. Parlamentos supranacionais na Europa e na América 
Latina: entre o fortalecimento e a irrelevância, op. cit., p. 393. 
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Em 20 de fevereiro de 2008, foi aprovado um novo Protocolo de 

Reforma ao Tratado Constitutivo do PARLACEN cujas modificações introduziram 

novas competências às funções do parlamento, inclusive, sendo-lhe facultado a 

propositura de legislação em matéria de integração, bem como normas para a 

harmonização das leis nos Estados-membros (artigo 5º)174, entretanto, a participação 

de ex-presidentes e vice-presidentes dos Estados-partes foi mantida. 

É preciso acompanhar o desenvolvimento do PARLACEN nos 

próximos anos, sobretudo a partir da aprovação deste tratado que introduziu 

expressivas atribuições a este órgão parlamentar, para verificar se efetivamente 

conseguirá promover a legítima representação política dos povos centro-americanos, 

contribuindo para o aperfeiçoamento da integração regional no âmbito político, social 

e econômico. 

 

2.4 A UNIÃO DE NAÇÕES SUL-AMERICANAS - UNASUL E A PROPOSTA DE CRIAÇÃO 

DO SEU PARLAMENTO  

 

Os processos de integração regional buscam firmar acordos comuns 

entre os Estados-partes para a implementação de políticas externas e internas que 

extrapolem os aspectos puramente comerciais, como é o caso da União de Nações 

Sul-Americanas (UNASUL) que foi criada sob uma perspectiva mais ampla de 

integração: o regionalismo pós-liberal. 

O Tratado Constitutivo da UNASUL foi aprovado na Reunião 

Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo ocorrida em Brasília, em 23 de 

maio de 2008, e dez países o ratificaram (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, 

Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela), completando o número mínimo de 

ratificações necessárias para a entrada em vigor do tratado que ocorreu em 11 de 

março de 2011. 

Na atualidade, os doze países integrante da UNASUL já depositaram 

seus instrumentos de ratificação, a saber: a Bolívia em 11/03/2009, o Equador em 

15/07/2009, a Guiana em 12/02/2010, o Peru em 11/03/2010, a Venezuela em 

23/03/2010, a Argentina em 02/08/2010, o Suriname em 05/11/2010, o Chile em 

                                                           
174 Disponível em: 
<http://www.parlacen.int/InformaciónGeneral/MarcoPolíticoyJurídico/ModificacionesalTratadoCon
stitutivo.aspx>, acesso em: 25 jan. 2015. 
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22/10/2010, a Colômbia em 28/01/2011, o Uruguai em 09/02/2011, o Paraguai em 

09/06/2011 e o Brasil em 14/07/2011. 

 A UNASUL tem como objetivo construir, de maneira participativa e 

consensual, um espaço de articulação no âmbito cultural, social, econômico e político 

entre seus povos. Prioriza o diálogo político, as políticas sociais, a educação, a 

energia, a infraestrutura, o financiamento e o meio ambiente, entre outros, com vistas 

a criar a paz e a segurança, eliminar a desigualdade socioeconômica, alcançar a 

inclusão social e a participação cidadã, fortalecer a democracia e reduzir as 

assimetrias no marco do fortalecimento da soberania e da independência dos Estados 

(artigo 2º do Tratado Constitutivo175). 

O artigo 3º do Tratado Constitutivo176 apresenta um extenso rol de 

objetivos específicos da UNASUL: 

 

a) O fortalecimento do diálogo político entre os Estados-membros 

que assegure um espaço de concertação para reforçar a integração 

sul-americana e a participação da UNASUL no cenário internacional; 

b) o desenvolvimento social e humano com equidade e inclusão para 

erradicar a pobreza e superar as desigualdades na região; 

c) a erradicação do analfabetismo, o acesso universal a uma educação 

de qualidade e o reconhecimento regional dos estudos e títulos; 

d) a integração energética para o aproveitamento integral, 

sustentável e solidário dos recursos da região; 

e) o desenvolvimento de uma infraestrutura para a interconexão da 

região e entre nossos povos de acordo com critérios de 

desenvolvimento social e econômico sustentáveis; 

f) a integração financeira mediante a adoção de mecanismos 

compatíveis com as políticas econômicas e fiscais dos Estados-

membros; 

g) a proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e dos 

ecossistemas, bem como a cooperação na prevenção das catástrofes e 

na luta contra as causas e os efeitos das mudanças climáticas; 

                                                           
175 UNASUR. Tratado Constitutivo, disponível em: 
<http://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UN
ASUR/Tratado-UNASUR-solo.pdf>, acesso em: 25 jan. 2015. 
176 UNASUR. Tratado Constitutivo, op. cit., 2015. 
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h) o desenvolvimento de mecanismos concretos e efetivos para a 

superação das assimetrias, buscando uma integração equitativa; 

i) a consolidação de uma identidade sul-americana através do 

reconhecimento progressivo dos direitos aos nacionais de um Estado-

membro residente em qualquer dos outros Estados-membros com o 

fim de alcançar uma cidadania sul-americana; 

j) o acesso universal à seguridade social e aos serviços de saúde; 

k) a cooperação em matéria de migração, com um enfoque integral, 

sob o respeito irrestrito dos direitos humanos e laborais para a 

regularização migratória e a harmonização de políticas; 

l) a cooperação econômica e comercial para buscar o avanço e a 

consolidação de um processo inovador, dinâmico, transparente, 

equitativo e equilibrado, que contemple um acesso efetivo, 

promovendo o crescimento e o desenvolvimento econômico que 

supere as assimetrias mediante a complementação das economias 

dos países da América do Sul, bem como a promoção do bem-estar de 

todos os setores da população e a redução da pobreza; 

m) a integração industrial e produtiva, com especial atenção nas 

pequenas e médias empresas, nas cooperativas, nas redes e outras 

formas de organização produtiva; 

n) a definição e implementação de políticas e projetos comuns ou 

complementares de investigação, inovação, transferência e produção 

tecnológica com vistas a incrementar a capacidade, a 

sustentabilidade e o desenvolvimento científico e tecnológico 

próprios; 

o) a promoção da diversidade cultural e das expressões da memória e 

dos conhecimentos e saberes dos povos da região para o 

fortalecimento de suas identidades; 

p) a participação cidadã através de mecanismos de interação e 

diálogo entre a UNASUL e os diversos atores sociais na formulação 

de políticas de integração sul-americana; 

q) a coordenação entre os organismos especializados dos Estados-

membros, tendo em conta as normas internacionais para fortalecer a 

luta contra o terrorismo, a corrupção, o problema mundial das 
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drogas, o tratamento de pessoas, o tráfico de armas, o crime 

organizado transnacional e outras ameaças, bem como para o 

desarmamento, a não proliferação de armas nucleares e de destruição 

em massa; 

r) a promoção da cooperação entre as autoridades judiciais dos 

Estados-membros da UNASUL; 

s) o intercâmbio de informação e de experiências em matéria de 

defesa; 

t) a cooperação para o fortalecimento da segurança cidadã; 

u) a cooperação setorial como um mecanismo de aprofundamento da 

integração sul-americana, mediante o intercâmbio de informação, 

experiências e capacitação. 

 

A estrutura institucional da UNASUL é composta por Conselhos 

integrados por Chefes de Estado, Chanceleres, Delegados e uma Secretaria Geral, 

havendo, ainda, doze Conselhos Setoriais que tratam de temas específicos, tais como: 

energia, defesa, saúde, desenvolvimento social, infraestrutura, problema mundial das 

drogas, economia e finanças, eleições, educação, cultura, ciência, tecnologia e 

inovação, segurança cidadã, justiça e coordenação de ações contra a delinquência 

organizada transacional (artigo 4º e seguintes do Tratado Constitutivo)177. 

Finalmente, o artigo 17 do Tratado Constitutivo178 estabelece que haja 

a aprovação de um Protocolo Adicional a fim de criar um Parlamento Sul-americano 

cuja sede será a cidade de Cochabamba na Bolívia. O último artigo do Tratado 

Constitutivo denominado de Artigo Transitório determina a Criação de uma 

Comissão Especial coordenada pelo Conselho de Delegados e Delegadas integrada 

por representantes dos Parlamentos nacionais, regionais e sub-regionais já 

constituídos no intuito de elaborar o projeto deste Protocolo Adicional. Em junho de 

2010: 

[...] reuniram-se no Equador os presidentes dos Parlamentos 
nacionais para discutir a proposta elaborada por aquela 
comissão. Decidiu-se que o texto final deveria ser discutido em 
cada um dos parlamentos, a fim se obter uma posição 

                                                           
177 UNASUR. Tratado Constitutivo, op. cit., 2015. 
178 UNASUR. Tratado Constitutivo, op. cit., 2015. 
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consensual. Por conta disso, ainda não existe um projeto de 
Protocolo Adicional, embora os debates estejam em curso179. 
 

Recentemente, em 10 de abril de 2015, a UNASUL sediou a segunda 

reunião de Presidentes Parlamentares discutindo a construção do Parlamento Sul-

Americano e a coordenação interparlamentar para a agenda da integração. 

Participaram do encontro os representantes da Argentina, da Bolívia, do Chile, do 

Equador, do Paraguai, do Suriname e da Venezuela. Ficou decidido que a primeira 

fase do Parlamento Sul-Americano deveria ser entregue até dezembro de 2015. 

Ernesto Samper - Secretário Geral da UNASUL - afirmou que “a ideia 

é criar uma instituição com a capacidade de ditar normas de aplicação regional; cada 

Congresso terá que ceder de alguma maneira sua soberania legislativa para que esse 

novo órgão tenha capacidade normativa sobre matérias de integração”180. Nesse 

sentido, Alexandre Ganan de Brites Figueiredo181 afirma: 

 
[...] a Unasul foi formulada para criar um espaço institucional 
regional que não é possível nos marcos do Mercosul, 
exatamente por conta da adesão de países que, como o Chile, 
adotam uma estratégia diferente da união aduaneira proposta. 
O papel principal da Unasul, embora fale em constituir no 
futuro uma aproximação entre CAN, Mercosul e demais países 
da região, é de convergência política. Além disso, o fato de 
afirmar valores como uma identidade própria e autonomia 
resgata um compromisso com a soberania de um continente 
rico em recursos naturais cada vez mais disputados no mundo. 
Evidentemente, só a vontade política dos países-membros e de 
seus povos dirá se a Unasul conseguirá, no futuro, vencer os 
desafios e contradições inerentes à natureza de sua iniciativa, 
constituindo-se na organização que seu TC pretende que ela 
seja. 
 

Portanto, a UNASUL, em razão de possuir objetivos e metas mais 

amplas de integração para os países sul-americanos que a compõem, extrapolando as 

questões estritamente comerciais, concede novo fôlego aos projetos integracionistas 

da região sob o influxo do regionalismo pós-liberal. 

Além disso, a perda de credibilidade no Parlamento Andino e no 

Parlamento Centro-Americano como representação política dos povos da sub-região 

andina e da centro-americana, respectivamente, concorre para o fortalecimento da 

                                                           
179 FIGUEIREDO, Alexandre Ganan de Brites. A união de nações sul-americanas: institucionalidade e 
desafios, Cadernos PROLAM/USP, v. 13, n. 24, São Paulo: LTr, 2014, p. 145-146. 
180 UNASUR. UNASUR canaliza esfuerzos para consolidar la integración parlamentaria 
suramericana, disponível em: <http://www.unasursg.org/es/node/212>, acesso em: 13 abr. 2015. 
181 FIGUEIREDO, Alexandre Ganan de Brites. A união de nações sul-americanas, op. cit., p. 145-146. 
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ideia de um novo parlamento atrelado a um projeto de integração regional mais 

amplo.    

Nesse contexto, mostra-se favorável a criação e consolidação no 

âmbito da UNASUL do Parlamento Sul-Americano, de cunho supranacional, detentor 

das funções legislativa, de controle político, de fiscalização, jurisdicional etc. 

atribuídas aos órgãos parlamentares as quais são primordiais na democracia 

representativa. Entretanto, a constituição deste parlamento deve ser bastante 

discutida pelas representações políticas dos Estados-membros da UNASUL para que 

não seja criado mais um órgão parlamentar com atuação inócua na região latino-

americana.  
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3 O MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL) E O SEU PARLAMENTO: 

O PARLASUL 

 

Os processos de integração regional vêm se desenvolvendo no 

contexto crescente de mitigação das soberanias dos Estados nacionais em prol de 

acordos internacionais comuns mais condizentes com os interesses dos países 

integrantes dos blocos. Porém, atualmente, muitos objetivos e metas dos projetos 

integracionistas estão extrapolando os aspectos puramente econômicos e comerciais 

como é o caso, por exemplo, do patamar atual da União Europeia e da recém-criada 

União de Nações Sul-Americanas (UNASUL). 

O processo de integração regional depende da construção de uma 

cooperação entre os países integrantes do bloco, na criação de uma estrutura 

administrativa e institucional integrada por órgãos supranacionais (Parlamento, 

Banco, Cortes de Justiça etc.), na harmonização das legislações e na construção do 

direito comunitário, no estreitamento das relações econômicas no plano 

internacional com o aprofundamento, em longo prazo, de estratégias de crescimento 

e desenvolvimento econômicos, dentre outras medidas. 

Esta situação deveria ser concretizada na integração regional do 

Mercado Comum do Sul – MERCOSUL que atualmente passa por reveses que estão 

dificultando os avanços institucionais, como será analisado mais detalhadamente. 

 

3.1 O MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL): CONTEXTO HISTÓRICO, 

ESTRUTURA JURÍDICO-INSTITUCIONAL, AVANÇOS E RETROCESSOS 

 

Os blocos econômicos de integração regional objetivam o 

fortalecimento econômico e político regional dos Estados-partes com vistas à sua 

maior competitividade no comércio internacional. A “integração”, em tese, implicaria 

no estabelecimento de interdependência, corresponsabilidade, complementaridade 

e solidariedade entre os Estados participantes com vista ao atingimento de metas e 

projetos que isoladamente não atingiriam. 

 A integração regional sob o prisma econômico, no entendimento de 

Bela Balassa182, é “um processo e uma situação. Encarada como processo implica 

                                                           
182 BALASSA, Bela. Teoria da integração econômica, 3. ed., tradução  de Maria Filipa Gonçalves e 
Maria Elsa Ferreira, Livraria Clássica Editora: Lisboa, 1961, p. 12. 
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medidas destinadas à abolição de discriminações entre unidades econômicas de 

diferentes Estados; como situação pode corresponder à ausência de várias formas de 

discriminação entre economias nacionais”. Assim, a integração regional econômica 

pode assumir diversos graus, a saber183: 

 

a) Zona ou Área de Livre Comércio: “[...] os direitos (e as 
restrições quantitativas) entre os países participantes são 
abolidos, mas cada país mantém as suas pautas próprias em 
relação aos países não membros”184. Logo, haveria a eliminação 
das barreiras tarifárias e não tarifárias, o controle alfandegário, 
a criação de instituições intergovernamentais etc.; 
 
b) União Aduaneira ou Alfandegária: “[...] implica, além 
da supressão das discriminações no que se refere aos 
movimentos de mercadorias no interior da união, a igualização 
dos direitos em relação ao comércio com países não 
membros”185.  Assim, haveria o estabelecimento de uma 
política comercial comum, juntamente com uma “tarifa externa 
comum” (TEC), seriam mantidas as instituições de cunho 
intergovernamental, mas se buscaria o aprofundamento das 
relações comunitárias; 
 
c) Mercado Comum: é uma “[...] forma mais elevada de 
integração econômica, em que são abolidas não só as restrições 
comerciais mas também as restrições aos movimentos dos 
factores produtivos”186.  Neste caso, haveria a livre circulação de 
bens, serviços, capitais e trabalho com o aprofundamento 
institucional do bloco através de instituições supranacionais 
(este seria o objetivo incialmente estabelecido para o 
MERCOSUL); 
 
d) União Econômica e Política Externa Comum (PEC): 
“[...] distingue-se de um mercado comum por associar a 
supressão de restrições aos movimentos de mercadorias e 
factores com um certo grau de harmonização das políticas 
econômicas nacionais, de forma a abolir as discriminações 
resultantes das disparidades existentes entre essas políticas”187. 
Então, haveria o estabelecimento de políticas macroeconômicas 
coordenadas entre os países integrantes do bloco, juntamente 
com o estabelecimento de uma moeda comum, sendo 
consolidadas as instituições supranacionais e o Direito 
Comunitário; 
 
e) Integração Econômica Total: “[...] pressupõe a unificação 
das políticas monetárias, fiscais, sociais e anticíclicas, e exige o 

                                                           
183 Classificação apresentada em BALASSA, Bela. Teoria da integração econômica, 3. ed., trad. de 
Maria Filipa Gonçalves e Maria Elsa Ferreira, Livraria Clássica Editora: Lisboa, 1961. 
184 BALASSA, Bela. Teoria da integração econômica, op. cit., p. 13. 
185 BALASSA, Bela. Teoria da integração econômica, op. cit., p. 13. 
186 BALASSA, Bela. Teoria da integração econômica, op. cit., p. 13. 
187 BALASSA, Bela. Teoria da integração econômica, op. cit., p. 13. 
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estabelecimento de uma autoridade supranacional cujas 
decisões são obrigatórias para os Estados membros”188. Esta 
seria a fase final num processo de integração regional com a 
plena unificação das economias dos países integrantes do bloco 
e a delegação das soberanias nacionais para uma autoridade 
político-jurídica de caráter supranacional, sendo mantido o 
Direito Comunitário e os órgãos decisórios supranacionais para 
o controle, fiscalização e administração das relações 
econômicas, políticas e sociais firmadas no bloco e pelo bloco. 
 

Atualmente, o MERCOSUL se encontra no grau de integração 

econômica de uma União Aduaneira imperfeita que contempla uma Tarifa 

Externa Comum (TEC) frequentemente relativizada por várias exceções que se 

renovam periodicamente, em especial no caso de bens de capital e de tecnologia da 

informação. Além disso, a Argentina e o Brasil buscam resguardar mais seus 

interesses particulares no comércio sub-regional e internacional ao invés de acordos 

comerciais mais benéficos à integração econômica mercosulista, dificultando as 

relações comerciais e econômicas entre os Estados-Partes. 

Na seara econômica, Márcio Bobik e Hugo Eduardo Meza Pinto189 

apontam as principais motivações para a integração regional entre os países: 

 
Uma das motivações básicas para que um grupo de países 
estabeleça um esquema de integração é a possibilidade de 
obtenção de ganhos com o livre comércio em nível regional a 
partir do aproveitamento da produtividade e dotação dos 
fatores de produção; ou seja, trata-se de uma concepção que 
decorre da ideia de vantagens comparativas e insere-se no que 
Viner (1950) denominou de “segunda melhor opção”: na 
impossibilidade do multilateralismo, aceita-se  o regionalismo 
como opção alternativa. Dentro desta abordagem, existem dois 
critérios conhecidos e muito utilizados na avaliação dos custos e 
benefícios da integração: os critérios de criação e desvio de 
comércio.  Haverá criação de comércio se os países puderem 
importar do bloco produtos a um custo menor do que na 
situação anterior ao acordo.  Caso o contrário prevalecerá o 
fenômeno de desvio de comércio. Neste contexto, a integração 
somente será benéfica se a criação de comércio prevalecer sobre 
o desvio de comércio. [...] A possibilidade de utilização de 
economias de escala decorre da ampliação do mercado com a 
integração. Conforme veremos na próxima seção, esta 
motivação foi particularmente importante no debate sobre a 
industrialização da América Latina. O fato é que a integração 
pode beneficiar determinados ramos da indústria que 
trabalham com economias de escala, possibilitando uma maior 

                                                           
188 BALASSA, Bela. Teoria da integração econômica, op. cit., p. 13. 
189 BRAGA Márcio Bobik e PINTO, Hugo Eduardo Meza. A lógica do regionalismo na América 
Latina e a Comunidade Andina das Nações, disponível em: 
<www.usp.br/prolam/downloads/versao3.doc>, acesso em: 20 jan. 2015. 
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eficiência e melhor desenvolvimento destas indústrias. Tudo 
isso pode em muito contribuir para uma política de 
industrialização, no conjunto das políticas econômicas 
idealizadas para a América Latina. 
Ainda nos aspectos dinâmicos, pode-se destacar a importância 
dos fluxos de investimentos diretos motivados pela integração, 
seja proveniente de empresas de origem no mercado integrado 
ou de firmas externas. Esta motivação decorre de pelo menos 
dois fatores que surgem com a integração (Fernándes, 1997): i) 
elevação da eficiência produtiva nos países, tendo em vista a 
especialização baseada nas vantagens comparativas de cada país 
(ainda que dentro da concepção de segunda melhor opção); e ii) 
o crescimento do mercado potencial decorrente da integração, 
permitindo que as empresas obtenham economias de escala em 
sua produção. Diversos autores apontam para o resultado 
positivo entre integração e investimento direto, particularmente 
no que diz respeito à União Européia, seja com relação ao 
incremento dos investimentos dentro deste grande mercado 
integrado, seja no que diz respeito aos impactos positivos em 
pequenas economias a exemplo de Portugal e Espanha. 
Também se pode destacar o caso do México após a criação do 
Nafta.  No caso das uniões aduaneiras, existe um incentivo 
adicional: a taxa externa comum, que serve como instrumento 
de “proteção” às empresas dentro do mercado integrado.  
Por fim, pode-se pensar nas possibilidades de incremento das 
inovações tecnológicas decorrentes dos dois efeitos dinâmicos 
anteriores. Ou seja, indústrias mais eficientes e a existência de 
investimentos diretos em setores cujas inovações são evidentes 
tendem a criar maiores incentivos para a produção de 
tecnologia (os denominados transbordamentos tecnológicos).  
Cabe destacar que esta breve síntese da teoria baseia-se apenas 
em questões estritamente econômicas. [...] 
 

Entretanto, há outros aspectos, além do econômico, que influenciam 

a constituição dos processos de integração regional, pois tais blocos objetivam o 

fortalecimento político regional dos Estados-partes (mais poder para os Estados 

participantes) com vistas à maior inserção política na comunidade internacional. 

Além disso, a existência de normas internacionais de proteção aos 

direitos humanos, de cunho global e regional, e de ordens jurídicas constitucionais 

nos Estados democráticos que objetivam a valorização da dignidade da pessoa 

humana no contexto da “reconstrução” dos direitos humanos, impõem novos desafios 

aos processos de integração, especialmente ao MERCOSUL, em relação à tutela dos 

direitos humanos e sua implementação na realidade fática dos Estados-partes. 

Inicialmente, é preciso remontar às origens do MERCOSUL para 

compreender seu patamar atual de desenvolvimento e verificar em que medida será 

possível a efetiva tutela e concretização dos direitos sociais, inclusive os trabalhistas. 
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A ideia de promover a integração regional entre os países latino-

americanos não é algo recente, mas remonta à época em que foram colônias de 

exploração das metrópoles portuguesa e espanhola, mais especificamente ao final do 

século XVIII e início do século XIX quando eclodiram os movimentos de 

independência os quais foram influenciados por Simón Bolívar (1783-1830) e José 

Martí (1853-1895) - considerados os Pais da independência latino-americana – que 

foram responsáveis pela construção de um pensamento político latino-americano em 

prol do ideal da “Nuestra América”. 

O passado de colônias de exploração dos países latino-americanos 

desencadeou a formação de economias subdesenvolvidas que, no século XX, 

caracterizaram-se por uma industrialização tardia em alguns países e, em outros, por 

uma economia ancorada no modelo agrário exportador, havendo impactos 

diferenciados nos processos de desenvolvimento e crescimento econômicos 

direcionados aos mercados europeu e norte-americano, sobretudo com o término da 

Segunda Guerra Mundial. 

Após 1945, houve o aprofundamento da integração regional com 

contornos mais direcionados aos aspectos comerciais em razão da influência do velho 

regionalismo defendido pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe 

(CEPAL) e embasado no processo de substituição de importação apregoado por Raúl 

Prebisch a fim de incentivar a cooperação econômica e formação de um mercado 

comum latino-americano. 

Como outrora analisado, Raúl Prebisch apontou no “Manifesto 

Cepalino” de 1949 a evidência empírica da deteriorização dos termos de troca de 

modo desfavorável aos países da América Latina no comércio mundial com a Europa 

e os Estados Unidos e defendeu a implementação da industrialização substitutiva de 

importações (ISI) sob o amparo de medidas protecionistas do Estado no intuito de 

superar o subdesenvolvimento e a pobreza190. A ISI não seria um fim em si mesmo, 

mas contribuiria para o aumento da participação da América Latina no comércio 

mundial de manufaturas e no desenvolvimento de um mercado comum na região. 

Nesse contexto, a Associação Latino-americana de Livre 

Comércio (ALALC) foi oriunda dessas discussões cepalinas, sobretudo 

influenciadas por Prebisch que - ciente das limitações da ISI como processo isolado - 
                                                           
190 PREBISCH, Raúl. O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus 
principais problemas, in: BIELSCHOWSKY, Ricardo (Org.). Cinquenta anos de pensamento 
na CEPAL, v. 1, COFECON/Record: Rio de Janeiro, 2000, p. 69-93. 
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apontou a necessidade de se desenvolver um mercado comum latino-americano para 

aprofundar a integração regional através de um comércio mais intenso e dinâmico. 

Sedimentada no reconhecimento da “cláusula da nação mais 

favorecida” e no princípio da reciprocidade entre as partes, a ALALC foi criada, em 

18 de fevereiro de 1960, mediante a assinatura do Tratado de Montevidéu entre 

Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru e Uruguai, obtendo, nos anos 

seguintes, a adesão de outros países latino-americanos e teve como meta a 

implantação de um mercado comum entre seus membros. 

Apesar dos bons resultados inicialmente obtidos com o incremento 

de parcela do comércio na região – o percentual de comércio entre os países 

membros desta organização dobrou de dez por cento no período 1962-1964 para vinte 

por cento de 1979-1981191 -, a ALALC não conseguiu resistir aos seus problemas 

estruturais internos, além de questões econômicas e políticas envolvendo os seus 

membros, havendo a paralisação das negociações multilaterais e sua dissolução. 

Apesar da experiência fracassada da ALALC192, os Estados latino-

americanos não abandonaram o ideal da integração regional e, em 12 de agosto de 

1980, criou-se pelo Tratado de Montevidéu a Associação Latino-Americana de 

Integração (ALADI), possuindo como países originários: Brasil, Argentina, 

Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela193, 

sendo, de certo modo, sucessora da ALALC, pois objetivou o aprofundamento da 

                                                           
191 FFRENCH-DAVIS, Ricardo, MUNOZ, Oscar e PALMA, José Gabriel. As economias latino-
americanas (1950-1990), in: BETHELL, Leslie (Org.). A américa latina após 1930: Economia e 
sociedade, v. 6, tradução de Geraldo Gerson de Souza, 1. reimpr.,  São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 2009, p. 188. 
192 Deisy Ventura dispõe a respeito da ALALC: “as razões do fracasso da ALALC são numerosas. [...] 
pode-se citar o protecionismo, corolário do nacionalismo econômico, que impediu a integração dos 
setores avançados da produção industrial. Além disso, o sistema tendia a favorecer os países mais 
avançados do bloco, criando uma acirrada competição entre eles. Se essa experiência nasceu durante 
um período político relativamente favorável na América Latina, a maioria dos Estados-membros 
conheceu em seguida o terror de sangrentas ditaduras militares. A instabilidade política sendo a regra, 
os golpes de Estado eram frequentes. Cada novo governo tentava mudar as regras do jogo, diminuindo 
os compromissos com seus sócios. Por outro lado, as disparidades reais entre os Estados-membros, 
suas expectativas divergentes, as fragilidades institucionais, a ausência de complementaridades 
econômica e, finalmente, o impossível casamento entre o multilateralismo preconizado pelo ALALC  e 
o tradicional bilateralismo dos Estados, geraram uma imensa frustação” (VENTURA, Deisy. As 
assimetrias entre o MERCOSUL e a União Europeia: os desafios de uma associação inter-
regional, Barueri: Manole, 2003, p. 568-569). 
193 Em 06/11/1998, Cuba foi aceita como país-membro na 10ª Reunião do Conselho de Ministros pela 
Resolução nº 51 (X), passando a ser membro pleno da ALADI em 1999. Em 24/04/2009, na 15ª 
Reunião do Conselho de Ministros, foi aceita a adesão do Panamá pela Resolução nº 64 (XV), 
passando a ser membro pleno da ALADI no ano 2012. Finalmente, foi aceita a adesão da Nicarágua, na 
16ª Reunião do Conselho de Ministros pela Resolução nº 75 (XVI) em 11/08/2011. Atualmente, a 
Nicarágua avança no cumprimento das condições para se constituir Estado-Membro da ALADI 
(Informação disponível em: <http://www.aladi.org>, acesso em: 25 jun. 2015). 
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integração através do comércio regional e do estabelecimento do mercado comum 

latino-americano.  

A ALADI é regida pelos princípios previstos no artigo 3º do Tratado 

de Montevidéu194, a saber: 

 

a) Pluralismo, sustentado na vontade dos países-membros para sua 

integração, acima da diversidade que em matéria política e 

econômica possa existir na região; 

b) Convergência, que se traduz na multilateralização progressiva dos 

acordos de alcance parcial, através de negociações periódicas entre os 

países-membros, em função do estabelecimento do mercado comum 

latino-americano; 

c) Flexibilidade, caracterizada pela capacidade para permitir a 

celebração de acordos de alcance parcial, regulada de forma 

compatível com a consecução progressiva de sua convergência e pelo 

fortalecimento dos vínculos de integração; 

d) Tratamentos diferenciais, estabelecidos na forma que em cada 

caso se determine, tanto nos mecanismos de alcance regional como 

nos de alcance parcial, com base em três categorias de países, que se 

integrarão levando em conta suas características econômico-

estruturais. Esses tratamentos serão aplicados em determinada 

magnitude aos países de desenvolvimento médio e de maneira mais 

favorável aos países de menor desenvolvimento econômico relativo; 

e) Múltiplo, para possibilitar distintas formas de ajustes entre os 

países-membros, em harmonia com os objetivos e funções do 

processo de integração, utilizando todos os instrumentos capazes de 

dinamizar e ampliar os mercados a nível regional. 

 

O Tratado de Montevidéu de 1980 possui um conjunto mais 

delimitado de medidas e mecanismos para incrementar o comércio na região como, 

por exemplo, o estabelecimento de zonas de preferência tarifária e os acordos de 

alcance parcial firmados entre alguns países membros ou entre membros e não 

membros da ALADI (número limitado de países), podendo prever condições 

                                                           
194 Disponível em: <http://www.aladi.org>, acesso em: 25 jun. 2015. 
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diferenciadas para os Estados signatários segundo seu nível de desenvolvimento 

econômico. Há, ainda, os acordos de alcance regional que são conformados pela 

totalidade dos países membros, geralmente objetivam a atuação em diferentes setores 

econômicos, pois possuem um campo de aplicação geográfico geral e um campo de 

aplicação material específico. 

A ALADI se mantém em atividade até o presente momento, mas 

apresenta limitações como projeto integracionista, consoante aponta Wagner 

Menezes195: 

 
Apesar de pouco propalada, a Aladi ainda subsiste como projeto 
de integração regional e possui um organizado calendário de 
reuniões e atividades, embora a dinâmica de integração regional 
em microrregiões tenha a colocado em segundo plano. Hoje a 
Aladi luta com a falta de credibilidade e contra sua paralisia, 
pois os Estados voltaram-se para o aprofundamento de outros 
projetos de integração regional, ironicamente incentivado por 
ela mesma, ao estabelecer a possibilidade da existência de 
microacordos regionais por conta da classificação e de 
diferenças econômicas pontuais entre os Estados. 
 

A criação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) está inserida no 

bojo da ALADI, pois não é um projeto “descolado” dos objetivos integracionistas mais 

amplos que envolvem a América Latina. O MERCOSUL assumiu a condição de 

acordo de alcance parcial firmado entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, 

estando sob o marco jurídico da ALADI, ou seja, ele é oriundo do Acordo de 

Complementação Econômica (ACE) n° 18196 que teve por objetivo facilitar a criação 

das condições necessárias para o estabelecimento de um Mercado Comum a se 

constituir nos termos do Tratado de Assunção (1991). Nesse sentido, Elizabeth 

Accioly197 dispõe: 

 
A origem do Mercosul é essencialmente bilateral; deu-se a 
partir do relacionamento entre o Brasil e a Argentina, que, até 
então, eram tradicionalmente adversários [...] O sucesso desta 
integração pode ser atribuído ao Tratado de Montevidéu, de 
1980, leia-se ALADI, que num ato de lucidez, servindo-se da 
experiência fracassada da ALALC, passou a incentivar 
integrações bilaterais ou regionais aos então onze sócios, sob o 
seu manto institucional. Brasil e Argentina inauguraram esta 

                                                           
195 MENEZES, Wagner. Direito internacional na América latina, Curitiba: Juruá, 2009, p. 165. 
196 Disponível em: 
<http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/vacewebp?OpenView&Start=1&Count=860&Expand=6
#6>, acesso em: 25 jan. 2015. 
197 ACCIOLY, Elizabeth. MERCOSUL e União europeia: estrutura jurídico-institucional, 4. ed. rev. 
e atual. 1. reimpr., Curitiba: Juruá, 2011, p. 71. 
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aproximação, em meados da década de 80, e a partir desta 
integração bilateral dá-se o início do conhecido efeito de 
coalescência que culmina com a criação da Unasul, em 2008 
[...]. 
 

Além disso, no caso do MERCOSUL, o momento histórico que 

marcou sua criação foi impulsionado pelo processo de redemocratização dos países 

latino-americanos que encerrou longo período de governos autoritários (ditaduras 

militares) e originou-se, em meio a esta conjuntura, de negociações ocorridas entre o 

Brasil e a Argentina durante a década de 1980 a fim de substituir a rivalidade 

existente entre ambos198.  

Acerca do panorama político existente nos países que constituíram o 

MERCOSUL, Enrique Ricardo Lewandowski199 discorre: 

 
Na Argentina, o civil Raul Alfonsín foi eleito presidente no ano 
de 1983, encerrando o ciclo dos governos castrenses. Em 1984, 
Alfonsín ordenou a prisão dos comandantes das juntas 
militares, seguindo-se um levantamento das atrocidades 
cometidas durante os governos de exceção e uma campanha de 
expurgo nas Forças Armadas. Entre 1985 e 1986, cinco dos nove 
membros das juntas militares e os chefes da Guerra das 
Malvinas foram condenados a penas que variavam de quatro 
anos a prisão perpétua. [...] 
No Brasil, depois de quase dez anos de eclipse total da 
democracia, o general Ernesto Geisel (1974-1979), quarto 
militar a ocupar a Presidência da República, além da junta 
formada pelos comandantes da Marinha, Exército e 
Aeronáutica, diante da elevada dívida externa, da inflação 
acelerada e da crise internacional do petróleo, viu-se obrigado a 
promover uma lenta e gradual abertura política, mesmo 
enfrentando a cerrada oposição dos representantes da chamada 
linha dura do regime, encastelados nos órgãos de informação e 
de repressão. [...] O crescimento da oposição, nas eleições de 
1978, acelerou a abertura política, levando o seu sucessor, o 
general João Baptista Figueiredo (1979-1985), último dos 
governadores militares, a conceder anistia aos acusados ou 
condenados por crimes políticos. [...] Em 15 de janeiro de 1985, 
um colégio eleitoral escolheu para a chefia do governo o 

                                                           
198 José Soares Filho dispõe que “o ambiente de crise econômica e retorno da democracia no 
continente propiciou uma nova fase no relacionamento entre o Brasil e a Argentina, levando à 
superação da histórica rivalidade que dificultava a integração política e econômica dessas grandes 
nações latino-americanas. Nesse contexto, os presidentes do Brasil, José Sarney, e da Argentina, Raúl 
Alfonsin, formularam, em 30 de novembro de 1985, a Declaração de Iguaçu, que expressou a decisão 
política de iniciar um processo de integração bilateral entre esses países” (SOARES FILHO, José. 
Integração regional sul-americana: ênfase nas relações laborais no Mercosul, na perspectiva de 
negociação coletiva de trabalho em seu âmbito, São Paulo: LTr, 2013, p. 67). 
199 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. A proteção dos direitos humanos no MERCOSUL, in: 
PIOVESAN, Flávia (Coord.) Direitos humanos, globalização econômica e integração 
regional: desafios do direito constitucional internacional, São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 272-
274. 
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candidato de oposição Tancredo Neves, que adoeceu e morreu 
logo em seguida. A eleição de um opositor colocou um fim ao 
regime militar, mas o processo de redemocratização somente se 
completou em 1988, no governo de José Sarney, vice de 
Tancredo, com a promulgação de uma nova Constituição. [...] 
No Paraguai, a partir de 1968, passou-se a admitir uma 
participação moderada da oposição nas eleições. Tratou-se, no 
entanto, apenas de uma ligeira concessão do regime de 
Stroessner às pressões internas e internacionais, que seguiu 
incólume até 1989. [...] De 1983 em diante, pouco a pouco, os 
oposicionistas exilados começaram a retornar ao país. Em 1987, 
Domingo Laíno regressou para liderar uma frente de oposição 
intitulada Acordo Nacional. Em 1988, o filho de Stroessner foi 
acusado de envolvimento com o narcotráfico, na esteira de uma 
série de manifestações contra a ditadura. Finalmente, no início 
de 1989, Stroessner foi derrubado por um golpe militar, 
asilando-se no Brasil. [...] 
No Uruguai, as Forças Armadas mantiveram as rédeas do poder 
até 1980, quando foram derrotadas num plebiscito para 
referendar uma nova Constituição. Esse revés político e a aguda 
crise econômica por que passava o país levaram os militares a 
dividir o poder com os civis, entregando ao general Gregorio 
Alvarez a chefia de um governo de transição. Em novembro de 
1984, os uruguaios elegeram o colorado Julio María Sanguinetti 
para a Presidência da República, que fez aprovar a Lei do Ponto 
Final, em 1989, anistiando os atos praticados pelos militares 
durante os anos de ditadura, e que foi referendada em consulta 
popular. 
 

O MERCOSUL se originou de negociações bilaterais entre o Brasil e 

a Argentina durante a década de 1980 que foram impulsionadas pela 

redemocratização dos países latino-americanos, havendo, em 1985, a assinatura da 

Declaração de Iguaçu entre os referidos países. 

Em 1986, em Buenos Aires, foi assinada a Ata para a Integração 

Argentino-Brasileira que instituiu o Programa de Integração e Cooperação 

Econômica (PICE), prevendo a abertura seletiva dos mercados de Brasil e Argentina 

juntamente com o estímulo à complementação econômica. Em 1988, foi assinado o 

Tratado Bilateral de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, prevendo a 

formação de um espaço econômico comum no prazo de dez anos entre os respectivos 

países. Em 06 de julho de 1990, foi assinada a Ata de Buenos Aires, dispondo acerca 

da constituição de um Mercado Comum entre ambos os países, fortalecendo as suas 

iniciativas para a integração econômica200. 

Finalmente, em 26 de março de 1991, o Paraguai e o Uruguai se 

associaram ao Brasil e à Argentina e manifestaram seu interesse em participar desse 

                                                           
200 MENEZES, Wagner. Direito internacional na América Latina, Curitiba: Juruá, 2009, p. 168. 
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grupo, assinando o Tratado de Assunção que, sob o impulso da ALADI no âmbito do 

regionalismo aberto, constituiu-se no marco jurídico-institucional na criação do 

Mercado Comum do Sul: o MERCOSUL. No entendimento de Celso Duvivier de 

Albuquerque Mello201, o MERCOSUL é “o projeto mais ambicioso de integração 

econômica elaborado por países latino-americanos tendo em vista a magnitude da 

economia de dois dos seus integrantes: Brasil e Argentina”. 

Convergiram, ainda, em favor da criação do MERCOSUL, 

perspectivas de maior estabilidade econômica para a região, particularmente 

relacionadas ao controle das instabilidades macroeconômicas oriundas do processo 

inflacionário crônico (hiperinflação) e do endividamento interno e externo dos países 

latino-americanos que marcaram a década de 1980 como a “década perdida”.  

Assim, o MERCOSUL assumiu a condição de aliança comercial com 

vistas a dinamizar a economia regional, tendo o desafio de sua conversão, em longo 

prazo, em mercado comum com a implantação da livre circulação de bens, serviços, 

pessoas e capitais, estando inserido no âmbito do “novo regionalismo” ou 

“regionalismo aberto” apregoado pela CEPAL202. 

Desse modo, a consolidação internacional desse regionalismo aberto 

seria favorável para impulsionar a integração regional na América Latina porque 

favoreceria os acordos regionais entre os países. À Luz da concepção de regionalismo 

aberto, a integração deveria ser conduzida não apenas pelos Estados, mas também 

pelos agentes e setores privados, notadamente empresariais, responsáveis pelas 

relações produtivas e tecnológicas, havendo um processo ‘autônomo’ de integração 

via estratégias empresariais que demandaria ações mais específicas em seu favor no 

contexto da globalização. Porém, a integração no MERCOSUL ainda esbarra na 

questão da reciprocidade no campo econômico para a implementação de políticas 

macroeconômicas coordenadas entre os países da região, além de questões de ordem 

jurídico-institucional, política, de infraestrutura e de energia. 

Márcio Bobik Braga203 apresenta elementos em favor da criação do 

MERCOSUL: 

                                                           
201 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Direito internacional da integração, Rio de Janeiro: 
Renovar, 1996, p. 301. 
202 CEPAL. O regionalismo aberto na América Latina e no Caribe: a integração a serviço da 
transformação produtiva com equidade, in: BIELSCHOWSKY, Ricardo (Org.). Cinquenta anos de 
pensamento na CEPAL, v. 2, COFECON/Record: Rio de Janeiro, 2000, p. 937-958. 
203 BRAGA, Márcio Bobik. Integração econômica na América Latina: uma interpretação das 
contribuições da CEPAL, Cadernos PROLAM/USP, São Paulo: LTr, a. I, v. 1, n. 1, 2002, p. 20. 
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[...] haveria uma clara intenção em se estimular a expansão das 
atividades empresariais ao longo do bloco; ou seja, empresas 
antes vistas como estritamente nacionais passariam a expandir 
o seu campo de atuação para outros países da região. Esta ideia, 
entretanto, não estaria restrita apenas a empresas latino-
americanas. A integração regional serviria como uma forma de 
capturar investimentos externos de países fora do bloco, que 
tivessem como objetivo o mercado integrado (e não o de um 
país específico), aproveitando-se das estratégias das empresas 
transnacionais em expandir suas atividades, “em consonância 
com o seu maior grau de especialização internacional e 
regional”. (CEPAL, 1994, p. 945) 
Todas estas ideias parecem estar presentes no processo de 
criação do Mercosul. Conforme explicitado no “Tratado de 
Assunção”, na intenção de se criar um verdadeiro mercado 
comum, ter-se-ia a perspectiva acerca da “evolução dos 
acontecimentos internacionais, em especial a consolidação de 
grandes espaços econômicos e a importância de lograr uma 
adequada inserção internacional para seus países” (Tratado de 
Assunção, 26/03/1991, parte introdutória). Por outro lado, 
estaria também explicitada no referido tratado a necessidade de 
se adotar acordos setoriais como forma de “otimizar a utilização 
e mobilidade de fatores de produção e alcançar escalas 
operativas eficientes” (artigo 5, item c). 
 

Wagner Menezes204 aponta outras motivações para o surgimento do 

MERCOSUL: 

 
Diferentemente das experiências anteriores que fracassaram, 
existia quando da criação do MERCOSUL um ambiente 
histórico propício para se buscar uma integração com 
propósitos mais firmes. Esta realidade foi fruto de uma ampla 
transformação política, econômica e comercial, que varreu o 
mundo no final da década de 80 e início da de 90, 
influenciando a América Latina. O fim da guerra fria, a 
democratização dos Estados e a abertura da economia, aliada a 
revolução tecnológica, exigiam que os Estados se inserissem e 
se adequassem àquela realidade mundial. Neste quadro vê-se 
que o projeto MERCOSUL não surgiu do nada ou de uma mera 
jogada de marketing político dos presidentes dos quatro países. 
A criação do MERCOSUL foi fruto e consequência de uma 
ampla agenda de negociação diplomática e governamental, 
iniciada por Brasil e Argentina, e representou um passo adiante 
nas tentativas de unir os países da região em um único 
propósito. 
 

Por fim, no entendimento de Enrique Ricardo Lewandowski205, “a 

criação do Mercosul coincidiu com o fim dos regimes autoritários nos países que o 

                                                           
204 MENEZES, Wagner. Direito internacional na América Latina, op. cit., p. 167. 
205 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. A proteção dos direitos humanos no MERCOSUL, in: 
PIOVESAN, Flávia (Coord.) Direitos humanos, globalização econômica e integração 
regional: desafios do direito constitucional internacional, São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 282. 
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integram, representando, sem dúvida, um dos melhores frutos do processo de 

redemocratização. O retorno à normalidade institucional, com a volta da participação 

popular no âmbito político, levou a profundas reformas constitucionais nos quatro 

membros do bloco, ao cabo das quais, dentre outros avanços, as respectivas Cartas 

Magnas foram dotadas de um moderno catálogo de direitos humanos e garantias 

correspondentes”. 

Desse modo, não se pode olvidar do significado e da importância do 

MERCOSUL para a integração latino-americana, principalmente pelo fato de que este 

processo não pode mais ficar adstrito apenas às questões econômicas, sendo 

imperiosa sua expansão para a seara social em consonância com a nova “onda” do 

regionalismo que se fortalece na América Latina no século XXI: o regionalismo pós-

liberal. 

Sob a influência do regionalismo pós-liberal, o bloco mercosulista 

está buscando a ampliação de sua agenda social (criação em 2009 do Instituto de 

Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL - IPPDH206 pela Decisão do 

Conselho do Mercado Comum nº 14/09 com sede em Buenos Aires na Argentina; 

criação em 2007 do Instituto Social do MERCOSUL – ISM207 pela Decisão do 

Conselho do Mercado Comum nº 03/07 com sede em Assunção no Paraguai; criação 

em 2010 da Unidade de Apoio à Participação Social do MERCOSUL (UPS)208 pela 

Decisão do Conselho do Mercado Comum n° 65/10 com sede em Montevidéu no 

Uruguai, entrou em funcionamento em novembro de 2013), bem como o 

fortalecimento de outros aspectos relacionados à democracia e à participação política 

como se vislumbra a partir da criação do Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL). 

                                                           
206 O IPPDH tem como funções principais a cooperação técnica, a investigação, a capacitação e o apoio 
na coordenação de políticas regionais dos direitos humanos; também desenvolvem projetos 
institucionais relacionados às temáticas prioritárias dos direitos humanos na região, dentre as quais 
políticas de memória, verdade, justiça e reparação ante graves violações, políticas de igualdade e não 
discriminação, políticas de prevenção da violência institucional e segurança cidadã e infraestrutura 
institucional em direitos humanos (Informação disponível em: 
<http://www.ippdh.mercosur.int/sobre-ippdh/>, acesso em: 14 mai. 2015). 
207 O ISM é uma instância regional técnica, de investigação no campo das políticas sociais, tendo três 
áreas de trabalho: investigação e gestão da informação, comunicação institucional, promoção e 
intercâmbio de políticas sociais e administração (Informação disponível em: 
<http://ismercosur.org/>, acesso em: 14 mai. 2015). 
208 O UPS tem como objetivo consolidar e aprofundar a participação das organizações e dos 
movimentos sociais da região. A UPS nasce da vocação dos governos do bloco de ampliar as bases de 
representação e participação popular no MERCOSUL (Informação disponível em: 
<http://www.mercosur.int/innovaportal/v/5817/2/innova.front/unidad_de_apoyo_a_la_participaci
on_social_ups>, acesso em: 14 mai. 2015). 
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Este novo modelo de integração regional alimenta no MERCOSUL 

“tanto projetos como a criação de um fundo de convergência estrutural (o FOCEM, 

criado recentemente), iniciativas e debates, em geral nada elucidativos, em torno da 

‘complementação de cadeias produtivas’ em escala sub-regional e propostas de 

ampliação da agenda de integração para incluir dimensões sociais, culturais, 

políticas, etc.”209. 

Ao longo de sua existência, além do Tratado de Assunção, o 

MERCOSUL obteve a aprovação de seus Estados-partes de outros pactos 

internacionais para o aprofundamento das relações sub-regionais, tais como: o 

Protocolo de Ouro Preto (1994) que dispôs sobre a estrutura institucional do bloco, 

conferindo-lhe personalidade jurídica de Direito Público Internacional210; o Protocolo 

de Ushuaia sobre Compromisso Democrático no MERCOSUL, Bolívia e Chile (1998), 

reforçando a proposta do “MERCOSUL Democrático” com a integração econômica; o 

Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias (2002) que substituiu o 

Protocolo de Brasília (1991) e criou o Tribunal Permanente de Revisão (TPR) para 

julgar através da arbitragem, em nível recursal, as decisões proferidas pelos tribunais 

ad hoc em primeira instância, analisando, especialmente, controvérsias de cunho 

comercial e atuando com função consultiva; o Protocolo Constitutivo do Parlamento 

do MERCOSUL (2005) em substituição à Comissão Parlamentar Conjunta o qual será 

analisado no tópico seguinte e o Protocolo de Montevidéu – Ushuaia II (2011) que 

será aplicado em caso de ruptura ou ameaça de ruptura da ordem democrática, de 

violação da ordem constitucional ou de qualquer situação que ponha em risco o 

legítimo exercício do poder e a vigência dos valores e princípios democráticos no 

bloco mercosulista. 

Cabe evidenciar que, em 04 de julho de 2006, a República 

Bolivariana da Venezuela assinou o Protocolo de Adesão ao MERCOSUL e, em 30 de 

julho de 2012, na X Reunião Extraordinária da Cúpula ocorrida no Brasil, a decisão 

nº 27/2012 estabeleceu que, a partir de 12 de agosto de 2012, o Estado venezuelano 

adquiria a condição de Estado-parte, assumindo direitos e obrigações no bloco. 

                                                           
209 VEIGA Motta, Pedro e RÍOS, Sandra. O regionalismo pós-liberal na América do Sul: 
origens, iniciativas e dilemas, CEPAL, Santiago de Chile, n. 82, julho 2007, p. 19. 
210 O Protocolo de Ouro Preto prevê que o MERCOSUL terá personalidade jurídica de Direito 
Internacional (artigo 34), poderá, no uso de suas atribuições, praticar todos os atos necessários à 
realização de seus objetivos, em especial contratar, adquirir ou alienar bens móveis e imóveis, 
comparecer em juízo, conservar fundos e fazer transferências (artigo 35) e celebrará acordos de sede 
(artigo 36). 
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A entrada da Venezuela no MERCOSUL dependia apenas da 

aprovação do Congresso paraguaio e, com a suspensão do Paraguai do bloco, em 

junho de 2012, como retaliação à ruptura da ordem democrática com o impeachment 

“relâmpago” imposto ao ex-Presidente Fernando Lugo211 - bastante questionado pelos 

outros Estados-partes do bloco, na UNASUL e no âmbito da comunidade 

internacional -, houve a oportunidade da incorporação venezuelana. 

A respeito do impeachment de Fernando Lugo, Fabio Luis Barbosa 

dos Santos dispõe212:  

 
Embora a deposição de Lugo tenha sido viabilizada por uma 
convergência de interesses variados, a articulação imediata do 
golpe é atribuída a dois personagens: Aldo Zucolillo e Horacio 
Cartes. O primeiro é um influente empresário que tem, entre 
outros negócios, sociedade com a Cargill no país e é dono do 
principal diário nacional, o ABC Color. Ainda, Zucolillo é 
reputado como um lobista de alto nível das multinacionais que 
atuam no Paraguai em geral, e do governo dos Estados Unidos 
em particular. Já Horacio Cartes é considerado por seus pares 
como um dos empresários mais bem-sucedidos do país, 
enquanto seus opositores descrevem-no como um dos mafiosos 
mais poderosos do cone sul. Seus negócios envolvem o setor 
financeiro, bebidas, cigarro, fazendas e até um time de futebol. 
Cartes pretende ser o próximo presidente do Paraguai pela 
Asociación Nacional Republicana, denominação oficial do 
Partido Colorado. 
 

Apenas em julho de 2013, houve a revogação da suspensão do 

Paraguai do bloco em razão da posse do Presidente eleito Horacio Cartes, 

confirmando a ascensão da direita novamente ao poder político. Entretanto, o 

retorno do Paraguai não está sendo tão tranquilo porque o país contesta as 

características jurídicas do ingresso da Venezuela como membro pleno do 

MERCOSUL e a Presidência Pró Tempore no bloco que naquele momento foi 

assumida pelo Presidente venezuelano Nicolás Maduro sucessor de Hugo Chávez 

Frías (1954-2013), indicando dificuldades futuras para a integração mercosulista. 

Com a incorporação da Venezuela, o MERCOSUL sai da condição de 

bloco sub-regional para adquirir contornos jurídicos, políticos e econômicos de um 

bloco regional. De acordo com Wagner Menezes213: 

 
                                                           
211 A suspensão do Paraguai do MERCOSUL fundamentou-se nos artigos 4º a 6º do Protocolo de 
Ushuaia sobre Compromisso Democrático (1998). 
212 SANTOS, Fabio Luis Barbosa dos. A deposição de Lugo e os limites da democracia na América 
Latina, Cadernos PROLAM/USP, a. 12, n. 22, São Paulo: LTr, 2013, p. 33. 
213 MENEZES, Wagner. Direito internacional na América Latina, op. cit., p. 168. 
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A adesão da Venezuela se dá em um momento em que o bloco, 
enfraquecido pelas seguidas crises econômicas e disputas 
diplomáticas ambíguas, necessitava de um processo de 
oxigenação e fortalecimento, o que sem dúvida o novo país, por 
sua dimensão econômica, geográfica e política, vem corroborar 
e representa um grande passo na consolidação de um espaço 
econômico regional com maior visibilidade no cenário 
econômico internacional. 
 

A adesão venezuelana ao bloco mercosulista se dá em meio à 

construção no plano latino-americano do regionalismo pós-liberal com 

características bastante peculiares que buscam inserir nos blocos regionais ações e 

medidas de cunho mais social, extrapolando os aspectos puramente comerciais. 

Sob o prisma do Direito Constitucional, a Venezuela está inserida 

nas transformações pelas quais está passando o constitucionalismo dos países latino-

americanos constituindo o “novo” constitucionalismo latino-americano o qual está 

incorporando novos preceitos e princípios às Constituições como a inclusão das 

minorias: indígenas, camponeses, negros, pessoas social e economicamente excluídas 

da sociedade etc. Tais situações valorizam os aspectos sociais que envolvem a 

integração regional, colocando-os no centro das ações e políticas a serem debatidas 

na agenda do bloco.  

Além disso, em 07 de dezembro de 2012, o Estado Plurinacional da 

Bolívia assinou o Protocolo de Adesão ao MERCOSUL, estando em curso o processo 

para adquirir a condição de Estado-parte. Além disso, o Chile, a Colômbia, o 

Equador, o Peru, a Guiana e o Suriname estão, no momento, na condição de Estados 

associados ao MERCOSUL214. 

Desse modo, apenas em 1994, com a assinatura do Protocolo de 

Ouro Preto (POP), houve o estabelecimento de uma estrutura jurídico-institucional 

para o MERCOSUL, pois o Tratado de Assunção foi silente a este respeito.  O 

Protocolo de Ouro Preto estabeleceu em seu no artigo 1º que o bloco possuiria os 

seguintes órgãos: Conselho do Mercado Comum (CMC), Grupo Mercado Comum 

(GMC), Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM), Comissão Parlamentar 

Conjunta (CPC), substituída em 2005 pelo Parlamento do MERCOSUL, Foro 

Consultivo Econômico-Social (FCES) e Secretaria Administrativa do MERCOSUL 

                                                           
214 Informação atualizada até 15 de julho de 2015, disponível em: <http://www.mercosur.int/>, acesso 
em: 15 jul. 2015. 
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(SAM), podendo ser criados órgãos auxiliares necessários à consecução dos objetivos 

do processo de integração215. 

O Conselho do Mercado Comum (CMC) é órgão superior e de 

decisão do bloco, tendo como objetivos a condução política do processo de integração 

e a tomada de decisões para assegurar o cumprimento das metas estabelecidas pelo 

Tratado de Assunção, no intuito de possibilitar a constituição final do mercado 

comum. Este órgão é integrado pelos Ministros das Relações Exteriores e pelos 

Ministros da Economia dos Estados-partes (artigos 3º e 4º do POP)216. 

O artigo 8º do Protocolo de Ouro Preto estabelece outras funções e 

atribuições ao Conselho do Mercado Comum217: 

 

a) Velar pelo cumprimento do Tratado de Assunção, de seus 

Protocolos e dos acordos firmados em seu âmbito; 

b) Formular políticas e promover as ações necessárias à conformação 

do mercado comum; 

c) Exercer a titularidade da personalidade jurídica do MERCOSUL; 

d) Negociar e assinar acordos em nome do MERCOSUL com terceiros 

países, grupos de países e organizações internacionais. Estas 

funções poderão ser delegadas ao Grupo Mercado Comum por 

mandato expresso (inciso VII do artigo 14); 

e) Manifestar-se sobre as propostas que lhe sejam elevadas pelo 

Grupo Mercado Comum; 

f) Criar reuniões de ministros e pronunciar-se sobre os acordos que 

lhe sejam remetidos pelas mesmas; 

g) Criar os órgãos que estime pertinentes, assim como modificá-los 

ou extingui-los; 

h) Esclarecer, quando necessário, o conteúdo e o alcance de suas 

Decisões; 

i) Designar o Diretor da Secretaria Administrativa do MERCOSUL; 

j) Adotar Decisões em matéria financeira e orçamentária; 

l) Homologar o Regimento Interno do Grupo Mercado Comum. 

                                                           
215 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1901.htm >, acesso em: 06 jan. 2015. 
216 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
217 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
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As “Decisões” (ato normativo) do Conselho do Mercado Comum 

serão obrigatórias para os Estados-partes desde que sejam incorporadas ao seu 

ordenamento jurídico interno através dos procedimentos previstos em suas 

Constituições (artigo 9º do POP218). 

O Grupo Mercado Comum (GMC) é o órgão executivo do 

MERCOSUL, ou seja, tem como objetivo primordial fazer cumprir as decisões do 

Conselho do Mercado Comum; é integrado por quatro membros titulares e quatro 

membros alternos de cada país designados pelos respectivos Governos, dentre os 

quais devem constar necessariamente, representantes dos Ministérios das Relações 

Exteriores, dos Ministérios da Economia e dos Bancos Centrais (artigo 11 do POP219). 

Ao elaborar e propor medidas concretas no desenvolvimento de seus 

trabalhos, o Grupo Mercado Comum poderá convocar, quando julgar conveniente, 

representantes de outros órgãos da Administração Pública ou da estrutura 

institucional do MERCOSUL (artigo 12 do POP220).  

Segundo o artigo 14 do Protocolo de Ouro Preto, são funções e 

atribuições do Grupo Mercado Comum221: 

 

a) Velar, nos limites de suas competências, pelo cumprimento do 

Tratado de Assunção, de seus Protocolos e dos acordos firmados 

em seu âmbito; 

b) Propor projetos de Decisão ao Conselho do Mercado Comum; 

c) Tomar as medidas necessárias ao cumprimento das Decisões 

adotadas pelo Conselho do Mercado Comum; 

d) Fixar programas de trabalho que assegurem avanços para o 

estabelecimento do mercado comum; 

e) Criar, modificar ou extinguir órgãos, tais como: subgrupos de 

trabalho e reuniões especializadas, para o cumprimento de seus 

objetivos; 

f) Manifestar-se sobre as propostas ou recomendações que lhe forem 

submetidas pelos demais órgãos do MERCOSUL no âmbito de 

suas competências; 

                                                           
218 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
219 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
220 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
221 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
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g) Negociar, com a participação de representantes de todos os 

Estados-partes, por delegação expressa do Conselho do Mercado 

Comum e dentro dos limites estabelecidos em mandatos 

específicos concedidos para esse fim, acordos em nome do 

MERCOSUL com terceiros países, grupos de países e organismos 

internacionais. O Grupo Mercado Comum, quando dispuser de 

mandato para tal fim, procederá à assinatura dos mencionados 

acordos e, quando autorizado pelo Conselho do Mercado 

Comum, poderá delegar os referidos poderes à Comissão de 

Comércio do MERCOSUL; 

h) Aprovar o orçamento e a prestação de contas anual apresentada 

pela Secretaria Administrativa do MERCOSUL; 

i) Adotar Resoluções em matéria financeira e orçamentária com base 

nas orientações emanadas do Conselho do Mercado Comum; 

j) Submeter ao Conselho do Mercado Comum seu Regimento 

Interno; 

l) Organizar as reuniões do Conselho do Mercado Comum e preparar 

os relatórios e estudos que este lhe solicitar; 

m) Eleger o Diretor da Secretaria Administrativa do MERCOSUL; 

n) Supervisionar as atividades da Secretaria Administrativa do 

MERCOSUL; 

o) Homologar os Regimentos Internos da Comissão de Comércio e do 

Foro Consultivo Econômico-Social. 

 

O Grupo Mercado Comum é auxiliado por dezessete Subgrupos de 

Trabalho (SGT), de diferentes áreas, compostos por pessoas relacionadas com a 

estrutura ministerial dos Estados-partes, no intuito de formular projetos e ações nas 

áreas de sua competência para a implementação no bloco. 

Atualmente, esses subgrupos de trabalho são: SGT nº 1: 

Comunicações; SGT nº 2: Aspectos Institucionais; SGT nº 3: Regulamentos Técnicos 

e Avaliação da Conformidade; SGT nº 4: Assuntos Financeiros; SGT nº5: Transporte; 

SGT nº 6: Meio Ambiente; SGT nº 7: Indústria; SGT nº 8: Agricultura; SGT nº 9: 

Energia; SGT nº 10: Assuntos Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social; 

SGT nº 11: Saúde; SGT nº 12: Investimentos; SGT nº 13: Comércio Eletrônico; SGT 
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nº 14: Integração Produtiva; SGT nº 15: Mineração e Geologia; SGT nº 16: 

Contratações Públicas e SGT nº 17: Serviços. 

Além destes Subgrupos de Trabalho, o Grupo Mercado Comum 

possui também Grupos Ad Hoc para questões setoriais específicas (setor açucareiro, 

bens de capital e bens de informática e telecomunicações, biocombustíveis, superação 

de assimetrias etc.) e Reuniões Especializadas em diversas outras áreas (agricultura 

familiar, comunicação social, cooperativas, juventude, mulher, turismo, etc.). 

As “Resoluções” (ato normativo) do Grupo Mercado Comum 

também serão obrigatórias para os Estados-partes desde que incorporadas ao seu 

ordenamento jurídico interno através dos procedimentos previstos em suas 

Constituições (artigo 15 do POP222). 

A Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM), por seu 

turno, é o órgão encarregado de assistir o Grupo Mercado Comum e lhe compete 

velar pela aplicação dos instrumentos de política comercial comum acordados pelos 

Estados-partes para o funcionamento da união aduaneira, bem como acompanhar e 

revisar os temas e matérias relacionados com as políticas comerciais comuns, com o 

comércio intra bloco e com terceiros países (artigo 16 do POP223).  

Consoante previsão do artigo 19 do Protocolo de Ouro Preto, as 

funções e atribuições da Comissão de Comércio do MERCOSUL224 são: 

 

 a) Velar pela aplicação dos instrumentos comuns de política 

comercial intra-Mercosul e com terceiros países, organismos 

internacionais e acordos de comércio;  

b) Considerar e pronunciar-se sobre as solicitações apresentadas 

pelos Estados Partes com respeito à aplicação e ao cumprimento 

da tarifa externa comum e dos demais instrumentos de política 

comercial comum;  

c) Acompanhar a aplicação dos instrumentos de política comercial 

comum nos Estados-partes;  

                                                           
222 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1901.htm>, acesso em: 06 jan. 2015. 
223 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
224 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
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d) Analisar a evolução dos instrumentos de política comercial comum 

para o funcionamento da união aduaneira e formular Propostas a 

respeito ao Grupo Mercado Comum;  

e) Tomar as decisões vinculadas à administração e à aplicação da 

tarifa externa comum e dos instrumentos de política comercial 

comum acordados pelos Estados-partes;  

f) Informar ao Grupo Mercado Comum sobre a evolução e a aplicação 

dos instrumentos de política comercial comum, sobre o trâmite 

das solicitações recebidas e sobre as decisões adotadas a respeito 

delas;  

g) Propor ao Grupo Mercado Comum novas normas ou modificações 

às normas existentes referentes à matéria comercial e aduaneira 

do MERCOSUL;  

h) Propor a revisão das alíquotas tarifárias de itens específicos da 

tarifa externa comum, inclusive para contemplar casos referentes a 

novas atividades produtivas no âmbito do MERCOSUL;  

i) Estabelecer os comitês técnicos necessários ao adequado 

cumprimento de suas funções, bem como dirigir e supervisionar as 

atividades dos mesmos;  

j) Desempenhar as tarefas vinculadas à política comercial comum que 

lhe solicite o Grupo Mercado Comum;  

h) Adotar o Regimento Interno que submeterá ao Grupo Mercado 

Comum para sua homologação.  

 

A Comissão de Comércio do MERCOSUL possui oito Comitês 

Técnicos (CT) que atuam em áreas diversas, a saber: CT nº 1: Tarifas, Nomenclatura e 

Classificação de Mercadorias; CT nº 2: Assuntos Aduaneiros; CT nº 3: Normas e 

Disciplinas Comerciais; CT nº 4: Políticas Públicas que Distorcem a Competitividade; 

CT nº 5: Defesa da Concorrência; CT nº 6: Estatísticas de Comércio Exterior; CT nº 7: 

Defesa do Consumidor e CT nº 8: Defesa Comercial e Salvaguardas. 

A Comissão de Comércio do MERCOSUL também se manifestará 

mediante “Diretrizes” (ato normativo) que serão obrigatórias para os Estados-partes 

desde que incorporadas ao seu direito interno, consoante procedimento 

constitucionalmente previsto (artigo 20). 
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 O Foro Consultivo Econômico-Social (FCES) é o órgão de 

representação dos setores econômicos e sociais e será integrado por igual número de 

representantes dos Estados-membros. Ele terá função consultiva e manifestar-se-á 

mediante “Recomendações” ao Grupo Mercado Comum (artigos 28 e 29 do POP225) 

as quais não possuem caráter vinculante. 

A Secretaria Administrativa do MERCOSUL (SAM) é um 

órgão de apoio operacional responsável pela prestação de serviços aos demais órgãos 

do bloco, tendo sede permanente na cidade de Montevidéu no Uruguai (artigo 31 do 

POP226). A SAM desempenhará as seguintes atividades (artigo 32 do POP227):  

 

a) Servir como arquivo oficial da documentação do MERCOSUL;  

b) Realizar a publicação e a difusão das decisões adotadas no âmbito 

do MERCOSUL. Nesse contexto, será responsável por: i) realizar, 

em coordenação com os Estados-partes, as traduções autênticas 

para os idiomas espanhol e português de todas as decisões 

adotadas pelos órgãos da estrutura institucional do bloco e ii) 

editar o Boletim Oficial do MERCOSUL (artigo 39); 

c) Organizar os aspectos logísticos das reuniões do Conselho do 

Mercado Comum, do Grupo Mercado Comum e da Comissão de 

Comércio do MERCOSUL e, dentro de suas possibilidades, dos 

demais órgãos do bloco, quando as mesmas forem realizadas em 

sua sede permanente. No que se refere às reuniões realizadas fora 

de sua sede permanente, a Secretaria Administrativa fornecerá 

apoio ao Estado que sediar o evento; 

d) Informar regularmente os Estados-partes sobre as medidas 

implementadas por cada país para incorporar em seu 

ordenamento jurídico as normas emanadas dos órgãos do 

MERCOSUL; 

e) Registrar as listas nacionais dos árbitros e especialistas;  

                                                           
225 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1901.htm>, acesso em: 06 jan. 2015. 
226 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
227 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
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f) Desempenhar as tarefas que lhe sejam solicitadas pelo Conselho do 

Mercado Comum, pelo Grupo Mercado Comum e pela Comissão 

do Comércio do MERCOSUL;  

g) Elaborar seu projeto de orçamento e, uma vez aprovado pelo 

Grupo Mercado Comum, praticar todos os atos necessários à sua 

correta execução;  

h) Apresentar anualmente ao Grupo Mercado Comum a sua 

prestação de contas, bem como relatório sobre suas atividades. 

 

A Secretaria Administrativa do MERCOSUL é órgão de cunho 

meramente operacional, não possuindo poderes decisórios no âmbito da estrutura 

organizacional do bloco, sendo, talvez, um desafio a ser concretizado no futuro com 

vistas ao estreitamento dos laços no processo integracionista do bloco. 

A estrutura institucional do MERCOSUL é integrada também pelo 

Tribunal Permanente de Revisão (TPR), instituído pelo Protocolo de Olivos (2002), e 

pelo Tribunal Administrativo-laboral (TAL) e a estrutura operacional, pela Reunião 

de Ministros em diferentes áreas, pelo Fórum de Consulta e Concertação Política 

(FCCP), pela Comissão de Coordenação de Ministros de Assuntos Sociais do 

MERCOSUL (CCMAS), pelo Instituto Social do MERCOSUL (ISM), dentre outros 

órgãos228. 

Então, o MERCOSUL assumiu, em sua origem, uma feição mais 

comercial com o desafio de sua conversão em mercado comum no longo prazo. Este é 

o sentido expresso no artigo 1º do Tratado de Assunção (1991) que previu, dentre 

outros propósitos, que o MERCOSUL seria um mercado comum baseado na livre 

circulação de bens, serviços e fatores produtivos através da eliminação dos direitos 

alfandegários e das restrições não tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer 

outra medida de efeito equivalente e baseado, também, na coordenação de políticas 

macroeconômicas e setoriais – de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, 

monetária, cambial e de capitais, dentre outras -, a fim de assegurar condições 

adequadas de concorrência entre os Estados-partes. 

Na circulação de pessoas estão incluídos consumidores e 

trabalhadores que possuem direitos a serem protegidos através de normas comuns 

                                                           
228 Para maiores detalhes, consulte o Organograma do MERCOSUL, disponível em: 
<http://www.mercosul.gov.br/organograma>, acesso em: 06 jan. 2015. 
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– um direito comum - entre os Estados-partes, o que ainda não há, ou mesmo da 

harmonização das legislações já existentes, além do resguardo dos direitos destas 

pessoas por um tribunal supranacional ainda ausente no bloco mercosulista. 

O direito originário do MERCOSUL – constituído pelo Tratado de 

Assunção, Protocolo de Ouro Preto e o Protocolo de Olivos, contendo a norma 

fundamental dessa ordem jurídica229 - não faz qualquer menção aos consumidores e 

nem à solução de controvérsias na seara consumerista. 

No momento da assinatura do Tratado de Assunção, apenas o Brasil 

possuía avançada lei na proteção dos direitos dos consumidores: a Lei nº 8.078/90, 

conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor (microssistema jurídico 

de normas de ordem pública, caráter cogente e de interesse social), plenamente 

vigente, enquanto Argentina, Paraguai e Uruguai nada possuíam nesta seara. Suas 

leis somente seriam aprovadas a posteriori: a Lei nº 24.240 argentina em 1993, a Lei 

n° 1.334 paraguaia em 1998 e a Lei n° 17.250 uruguaia em 2000. 

Acerca da tutela dos direitos dos consumidores no MERCOSUL, 

André de Carvalho Ramos230 assevera: 

 
[...] a circulação das mercadorias e serviços é influenciada 
sobremaneira pelas normas de defesa do consumidor, uma vez 
que distintos graus de proteção ao consumidor podem gerar 
dificuldades na venda de mercadorias de um país para o outro. 
Parece óbvio que, se países de um Mercado Comum não 
possuírem regras equivalentes sobre qualidade, informação, 
segurança dos produtos, bem como sobre a responsabilidade 
dos fornecedores, alguns produtores de um país não 
conseguirão comercializar seus produtos em outro. [...] 
Por outro lado, a harmonização das regras consumeristas no 
bloco é a única saída possível, uma vez que não é possível 
afastar a aplicação das normas brasileiras sob a pretensa 
alegação de serem barreiras não-tarifárias. É que o próprio 
artigo 2º do Anexo I do Tratado de Assunção, em conjunto com 
o disposto no artigo 50 do Tratado da ALADI, dispõem que as 
restrições ao comércio recíproco que se destinem à proteção da 
vida e saúde das pessoas, são limitações legítimas, ou seja, não 
podem ser consideradas barreiras não-tarifárias. 
 

No caso dos trabalhadores, a situação no âmbito do MERCOSUL 

não é diferente daquela dos consumidores, pois o direito originário do bloco não 
                                                           
229 Termo utilizado por VENTURA, Deisy. As assimetrias entre o MERCOSUL e a União 
Europeia: os desafios de uma associação inter-regional, Barueri: Manole, 2003, p. 136, nota de 
rodapé nº 5. 
230 RAMOS, André de Carvalho. Direitos humanos na integração econômica: análise 
comparativa da proteção de direitos humanos e conflitos jurisdicionais na União Europeia e 
MERCOSUL, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 321-323. 
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menciona nenhum direito social trabalhista, não havendo regulamento ou normativa 

comuns para sua implementação no bloco, bem como acerca da circulação de 

trabalhadores nos países membros, inclusive em relação aos migrantes. 

Concretamente há a “Declaração Sociolaboral do MERCOSUL” 

assinada, em 10 de dezembro de 1998, pelos presidentes da Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai, que expressaram a intenção dos Estados-Partes do bloco para 

caminhar em prol de um modelo de integração capaz de harmonizar desenvolvimento 

econômico com bem-estar social. 

Entretanto, essa declaração não foi firmada na condição de tratado 

internacional e nem incorporada às ordens jurídicas internas do Brasil, da Argentina, 

do Paraguai, do Uruguai e da Venezuela, logo, não possui força normativa vinculante 

e coercitiva para estes Estados, funcionamento apenas como “carta de intenções” ou 

“declaração de direitos”, não estando inserida dentre as fontes do Direito do 

MERCOSUL, consoante previsão do artigo 41 do Protocolo de Ouro Preto231. 

Apesar da importância da integração econômica para a dinamização 

do comércio internacional e dos mercados regionais internos com a livre circulação 

de mercadorias, pessoas e fatores de produção no bloco, este processo, na atualidade, 

não pode ficar adstrito apenas às questões comerciais e econômicas, sendo necessário 

a sua expansão para outras áreas: a jurídica, a política e a social que devem estar 

envolvidas no projeto integracionista. 

Além disso, o MERCOSUL possui caráter intergovernamental na 

medida em que as decisões só podem ser tomadas através do consenso de todos os 

Estados-partes, o que dificulta os avanços institucionais, inclusive para a adoção de 

ações e políticas públicas comuns para a concretização dos direitos da pessoa 

humana, em especial na seara laboral. Esta falta de independência nas tomadas de 

decisões também impede a consolidação no bloco do Direito Comunitário, havendo, 

apenas, normas incipientes que se aproximam do Direito de Integração. 

Segundo o artigo 2º do Protocolo de Ouro Preto232, são órgãos 

com capacidade decisória no MERCOSUL, de natureza intergovernamental, o 

                                                           
231 O artigo 41 do Protocolo de Ouro Preto dispõe que as “Fontes Jurídicas do MERCOSUL” são: I. O 
Tratado de Assunção, seus protocolos e os instrumentos adicionais ou complementares; II. Os acordos 
celebrados no âmbito do Tratado de Assunção e seus protocolos e III. As Decisões do Conselho do 
Mercado Comum, as Resoluções do Grupo Mercado Comum e as Diretrizes da Comissão de Comércio 
do MERCOSUL, adotadas desde a entrada em vigor do Tratado de Assunção. 
232 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1901.htm>, acesso em: 06 jan. 2015. 
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Conselho do Mercado Comum (CMC), o Grupo Mercado Comum (GMC) e a 

Comissão de Comércio (CCM). 

As “Resoluções” (ato normativo) tomadas pelo Grupo Mercado 

Comum serão obrigatórias para os Estados-Partes desde que incorporadas ao seu 

ordenamento jurídico interno através dos procedimentos previstos em suas 

Constituições (artigo 15 do POP233). 

Por sua vez, as “Decisões” (ato normativo) do Conselho do Mercado 

Comum também somente serão obrigatórias para os Estados-partes desde que sejam 

incorporadas à sua ordem jurídica interna através dos procedimentos constantes 

nas suas Constituições (artigo 9º do POP234). 

No mesmo sentido quanto à obrigatoriedade e a incorporação ao 

direito interno dos Estados-partes, são as “Diretrizes ou Propostas” (ato normativo) 

aprovadas pela Comissão de Comércio do MERCOSUL (artigo 20 do POP235). 

A fim de incorporar esses atos normativos (resoluções, decisões e 

diretrizes/propostas) ao direito interno dos Estados-partes do MERCOSUL, o artigo 

40 do POP dispõe sobre o procedimento a ser realizado, in verbis: a) uma vez 

aprovada a norma, os Estados-partes adotarão as medidas necessárias para a sua 

incorporação ao ordenamento jurídico nacional e comunicarão as mesmas à 

Secretaria Administrativa do MERCOSUL; b) quando todos os Estados-partes 

tiverem informado sua incorporação aos respectivos ordenamentos jurídicos 

internos, a Secretaria Administrativa do MERCOSUL comunicará o fato a cada 

Estado Parte e c) as normas entrarão em vigor simultaneamente nos Estados-partes 

trinta dias após a data da comunicação efetuada pela Secretaria Administrativa do 

MERCOSUL, logo, dentro deste prazo, eles darão publicidade do início da vigência 

das referidas normas por intermédio de seus respectivos diários oficiais. 

O artigo 41 do POP dispõe que as “Fontes Jurídicas do MERCOSUL” 

são: o Tratado de Assunção, seus protocolos e os instrumentos adicionais ou 

complementares; os acordos celebrados no âmbito do Tratado de Assunção e seus 

protocolos e as Decisões do Conselho do Mercado Comum, as Resoluções do Grupo 

Mercado Comum e as Diretrizes da Comissão de Comércio do MERCOSUL236. 

                                                           
233 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
234 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
235 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
236 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
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O artigo 42 do POP estabelece que as normas emanadas dos órgãos 

do MERCOSUL - Conselho do Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum e a 

Comissão de Comércio previstos no artigo 2º - terão caráter obrigatório e deverão 

quando necessário, ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais 

mediante os procedimentos previstos pela legislação de cada país237. 

Esta disposição normativa concede significativa margem de 

discricionariedade aos Estados-partes na incorporação das normas oriundas do 

MERCOSUL, enfraquecendo o processo de integração regional ao não impor aos 

Estados mercosulistas a obrigatoriedade de transposição das normas do bloco para o 

seu direito interno. Este também é o posicionamento de Deisy Ventura238: 

 
Da leitura do artigo 40 do POP, tem-se que o direito derivado 
do Mercosul, em seu conjunto, deve ser transposto, e os 
Estados devem cumprir essa obrigação aplicando o 
procedimento estabelecido por aquele texto. No entanto, 
algumas linhas depois, o POP traz uma disposição no mínimo 
enigmática: “as normas emanadas dos órgãos do Mercosul 
previstos no artigo 2º deste Protocolo239 terão caráter 
obrigatório e deverão, quando necessário, ser incorporadas aos 
ordenamentos jurídicos nacionais mediante os procedimentos 
previstos pela legislação de cada país”. 
Daí resulta que um Estado pode considerar que o conteúdo de 
uma regra já está presente em sua ordem jurídica nacional e 
decidir não transpor uma norma, ou fazê-lo apenas 
parcialmente. O texto desse artigo do POP, tal como foi 
concebido, autoriza o Estado-membro a considerar que a 
natureza de um ato o dispensa do procedimento de 
incorporação, contrariamente ao que parece estabelecer o artigo 
40 desse mesmo texto. O artigo 42 permite deduzir que a 
incorporação não é a regra e que o procedimento de 
incorporação a ser seguido não é o fixado pelo artigo 40, mas o 
previsto pelas respectivas normas dos Estados-membros. Desse 
modo, os governos nacionais dispõem de um poder 
discricionário sobre a oportunidade da transposição e sobre a 
forma pela qual serão transpostos os atos comunitários. [...] 
Um Estado pode considerar, por exemplo, que uma norma 
relativa ao funcionamento de uma instituição do Mercosul não 
exige um ato de transposição para o direito interno. Ele também 
pode considerar que, em razão da natureza da norma, a 
transposição pode observar um procedimento sumário, em 
lugar do previsto no artigo 40. Isso explica a importância da 
segunda mudança: “em direito europeu, as autoridades 
nacionais não dispõem de uma liberdade total quanto à 

                                                           
237 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
238 VENTURA, Deisy. As assimetrias entre o MERCOSUL e a União Europeia: os desafios de 
uma associação inter-regional, Barueri: Manole, 2003, p. 149-152, grifo da autora. 
239 O CONSELHO, O GRUPO E A COMISSÃO, OU SEJA, OS ÓRGÃOS DOTADOS DE PODER DECISÓRIO, MENÇÃO 
IDÊNTICA À DO ARTIGO 40. [NOTA DA AUTORA] 
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determinação do ato pelo qual deve ser garantida a 
transposição. Os imperativos de uniformidade de aplicação das 
normas comunitárias levaram, de fato, a um ‘enquadramento’ 
progressivo da margem de manobra dos Estados-membros”. 
Dentro do Mercosul, essa margem de manobra é total, na 
medida em que os quatro parceiros vivem em regimes 
presidenciais. Os governos podem enviar a normas comunitária 
ao Poder Legislativo a fim de que ela seja incorporada como lei. 
Eles também podem adotar um simples ato administrativo 
normativo, escapando ao controle parlamentar. O direito 
administrativo dos países do Mercosul consagra, em geral, o 
princípio segundo o qual o Poder Executivo pode modificar ou 
derrogar um ato normativo, a qualquer momento, desde que em 
respeito ao interesse público. Na hipótese de adotar um ato 
administrativo normativo, é muito provável que ele não obedeça 
ao procedimento de transposição previsto pelo artigo 40, pois 
será necessário esperar a informação da Secretaria e uma nova 
publicação para que a norma entre em vigor. Essa opinião é 
corroborada pelo fato de que a Secretaria não dispõe de 
informação a respeito da grande maioria das normas derivadas 
do Mercosul. Não existe nenhuma garantia de aplicação desse 
direito, e ainda menos uma garantia de sua aplicação uniforme. 
 

Portanto, a concessão pelo próprio Protocolo de Ouro Preto de 

discricionariedade aos Estados-partes para a incorporação total ou parcial do direito 

produzido no âmbito do MERCOSUL ao seu direito interno concomitantemente com 

o sistema intergovernamental de tomada de decisões – exigência de consenso e da 

presença de todos Estados-partes para a aprovação das decisões -, cerceia o pleno 

desenvolvimento da integração regional mercosulista, inclusive para a adoção de 

ações e políticas públicas na seara laboral, impedindo a construção de normas 

comunitárias e instituições supranacionais no bloco e, assim, favorecendo a 

predominância de interesses nacionais e locais dos Estados em detrimento do 

processo integracionista. 

Tais entraves são nítidos quando se busca a integração regional nas 

relações de trabalho, porque não se vislumbram significativos avanços na seara 

laboral desde a criação do MERCOSUL: inexiste até o presente momento 

normas trabalhistas comuns no bloco ou mesmo qualquer proposta para a 

harmonização das legislações trabalhistas já existentes nos Estados-partes. 

Então, no caso do MERCOSUL, os Estados-partes não se 

preocuparam com a tutela dos direitos da pessoa humana (civis, políticos, sociais, 

trabalhistas etc.) e nem com questões sociais, culturais e de identidade que permeiam 

o processo de integração latino-americana. Entretanto, essa situação não é exclusiva 

do MERCOSUL, mas vem se repetindo com frequência no contexto dos processos de 
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integração regional em função do significativo impacto da globalização econômica e 

da adoção de ações e políticas neoliberais, em nível mundial, por influência do 

Consenso de Washington (1989), havendo o “esquecimento” ou mesmo descaso com 

o respeito, a promoção e a realização dos direitos humanos, principalmente dos 

direitos sociais, incluídos nesta categoria os direitos trabalhistas, conforme 

preleciona Flávia Piovesan240: 

 
Embora a formação de blocos econômicos de alcance regional, 
tanto na União Europeia, como no MERCOSUL, tenha buscado 
não apenas a integração e cooperação de natureza econômica, 
mas posterior e paulatinamente a consolidação da democracia e 
a implementação dos direitos humanos nas respectivas regiões 
(o que se constata com maior evidência na União Europeia e de 
forma ainda bastante incipiente no MERCOSUL), observa-se 
que as cláusulas democráticas de direitos humanos não foram 
incorporadas na agenda do processo de globalização econômica. 
Ao revés, a globalização econômica tem comprometido a 
vigência dos direitos humanos, em especial dos direitos sociais. 
Em face da indivisibilidade dos direitos humanos, como já 
mencionado, a violação aos direitos sociais acaba por implicar a 
violação aos direitos civis e políticos, o que resulta na 
fragilização da própria democracia. Testemunha-se, ainda, o 
impacto transformador e desagregador da transnacionalização 
dos mercados sobre as estruturas político-institucionais, na 
medida em que as decisões passam a ser tomadas no âmbito de 
organismos multilaterais e conglomerados multinacionais, com 
a substituição da política pelo mercado, enquanto instância 
decisória. 
Vislumbram-se, assim os paradoxos que decorrem das tensões 
entre a tônica excludente do processo de globalização 
econômica e os movimentos que intentam reforçar a 
democracia e os direitos humanos com parâmetros a conferir 
lastro ético e moral à criação de uma nova ordem internacional. 
De um lado, portanto, lança-se a tônica excludente do processo 
de globalização econômica e, de outro lado, emerge a tônica 
includente do processo de internacionalização dos direitos 
humanos, somado ao processo de incorporação das cláusulas 
democráticas e direitos humanos pelos blocos econômicos 
regionais. 
Analisar a globalização econômica, a integração regional 
econômica e os direitos humanos requer, sobretudo, o exame da 
dinâmica da relação entre os mercados, os Estados nacionais e 
os blocos regionais agregadores de Estados, no que se atém à 
proteção dos direitos humanos e às demandas e reivindicações 
da sociedade civil contemporânea. 
 

                                                           
240 PIOVESAN, Flávia. Globalização econômica, integração regional e direitos humanos, in: 
PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Direitos humanos, globalização econômica e integração 
regional, São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 67-68. 
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Há vozes defendendo há muito tempo que o MERCOSUL deve se 

constituir num processo de integração regional mais amplo que ultrapasse os 

aspectos puramente comerciais, nesse sentido, destaca-se o posicionamento de Maria 

Garcia241:  

 
Desde logo, a finalidade de um “mercado comum” representa 
uma restrição bastante criticada: o MERCOSUL deverá ser, 
mais do que isso, o acesso a uma identidade latino-americana 
em tudo que, desde suas origens e por suas características 
comuns, deva ser conjuntamente fortalecido e defendido. [...] 
Trata-se, portanto, no MERCOSUL, de um processo de 
integração regional ou parcializada de países, no que estes têm 
de comum nos seus interesses e dificuldades vindos da 
necessária convivência e, neste aspecto, demonstra-se bastante 
antigo, conforme aponta a História: o projeto da Companhia de 
Jesus, no século XVII, e outros. Mas em que contexto isso vem a 
ocorrer? Caminha-se, na atualidade, por uma ideia de 
supranacionalidades, supra-ordenamento, tribunais 
internacionais. Internamente, enfrentam-se os conflitos do 
Direito Interno e do Direito Internacional: a prevalência de uma 
ou de outra norma, conforme se divide o monismo e o dualismo 
jurídicos. [...] Externamente, as relações do MERCOSUL 
ressentem-se das divergências legislativas e da falta de 
legislação: [...] Ou seja, o MERCOSUL se expande, mas 
encontra o problema das parcerias: certamente que o Brasil 
sustenta o MERCOSUL com sua capacitação geográfica (clima e 
solo) e pelas suas admiráveis potencialidades de economia e de 
mercado. Então, detém o dúplice encargo da manutenção do 
sistema e de enfrentar o temor, pelos seus parceiros, de um 
objetivo hegemônico. 
 

Todas essas questões extrapolam o aspecto puramente comercial e 

econômico que envolve o MERCOSUL, sendo necessário aprofundar mais o processo 

de integração regional com o estreitamento do vínculo de solidariedade entre os 

Estados-partes para o atingimento de políticas e ações conjuntas e articuladas com 

destaque para a seara laboral, as questões sociais e os direitos humanos. 

Porém, significativo avanço institucional para o bloco mercosulista 

foi a criação do Parlamento do MERCOSUL – o PARLASUL, inserido na onda do 

regionalismo pós-liberal, que demonstrou a intenção do bloco em caminhar para a 

consolidação de instituições supranacionais direcionadas à representação política. 

 

 

                                                           
241 GARCIA, Maria. A integração dos Estados: o Brasil no MERCOSUL, Revista Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo: Revista Tribunais, n. 35, 2001, p. 16-18. 
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3.2 O PARLAMENTO E A INTEGRAÇÃO NA ORDEM CONSTITUCIONAL DOS ESTADOS 

MERCOSULISTAS  

 

O Direito Constitucional chega à contemporaneidade realizando uma 

“releitura” dos fatos sociais, políticos e históricos e de outros ramos do direito sob o 

prisma da Constituição, enquanto unidade sistêmica, e à luz dos valores nela 

consagrados como primordiais.  

A Constituição disciplina o regramento da vida humana e social nos 

Estados e no interior das comunidades, então, consoante apontou Konrad Hesse242, a 

Constituição é a “ordem jurídica fundamental da comunidade”, sobretudo quando se 

analisa os processos de integração regional, como é o caso do MERCOSUL, que 

pressupõe interdependência, corresponsabilidade, complementaridade e 

solidariedade entre os Estados-membros que devem empreender metas, ações e 

políticas públicas comuns e articuladas com vistas ao bem comum de todos os 

participantes do bloco.  

A partir de meados do século XX, mudanças no ideário jurídico 

impactarão nas construções formais do direito privado mediante a introdução de 

preceitos mais solidários nos Códigos Civis direcionados à tutela da pessoa humana 

ao invés exclusivamente do patrimônio. No direito público houve mudanças, 

particularmente na positivação dos preceitos constitucionais, dispondo um 

significativo rol de direitos fundamentais, ancorados na dignidade humana enquanto 

o princípio de maior hierarquia axiológica dos ordenamentos constitucionais e nos 

tratados internacionais ocidentais e contemporâneos de direitos humanos, a proteger 

as pessoas (nacionais e estrangeiras) e os cidadãos e, ainda, na conformação das 

instituições políticas e do sistema democrático.  

Nesse contexto, ocorreu o processo de internacionalização dos 

direitos humanos, bem como a constitucionalização dos direitos sociais - o 

Constitucionalismo Social - que buscaram o resguardo à dignidade da pessoa humana 

e aos direitos sociais. Tais mudanças não ocorrem de modo uniforme e uníssono nos 

países da América Latina como a própria história demonstrou, havendo, inclusive 

avanços e retrocessos principalmente com a implantação de ditaduras militares nos 

países latino-americanos. A expansão do ideário neoliberal após o Consenso de 
                                                           
242 HESSE, Konrad. Concepto y cualidad de la Constitución, in: HESSE, Konrad. Escritos de 
derecho constitucional (selección), Centro de Estúdios Constitucionales, Madrid: Espanha, 1983, 
p. 17. 
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Washington na década de 1990 está dificultando a concretização dos direitos 

fundamentais, principalmente dos direitos sociais. 

Apesar desse contexto hostil, não se pode negar que houve várias 

transformações no Constitucionalismo dos países latino-americanos, incorporando 

novos preceitos e princípios às Constituições, tais como: a inclusão das minorias 

(indígenas, negros, pessoas portadoras de necessidades especiais etc.) e daquelas 

pessoas social e economicamente excluídas da sociedade, a proteção ao meio 

ambiente, ao consumidor, aos idosos etc. 

Tais Constituições buscaram a conformação de um novo 

Constitucionalismo Latino-americano que, em face da existência de direitos de 

titularidade difusa e universal, buscou a inclusão na ordem constitucional das 

particularidades culturais e étnicas e das minorias, conjugando no campo econômico 

a livre iniciativa com os valores sociais do trabalho. 

Nesse contexto, é preciso verificar nas Constituições dos Estados-

membros do MERCOSUL – Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela - como 

se conforma o Parlamento e se há (ou não) alguma relação com o Parlamento do 

MERCOSUL, pois é crucial o estabelecimento do diálogo entre os Parlamentos 

nacionais dos Estados-partes e o PARLASUL. 

 

3.2.1 A Constituição brasileira 

 

A Constituição brasileira de 1988 situou os “Direitos e Garantias 

Fundamentais” no Título II antes “Da Ordem Econômica e Financeira” prevista no 

Título VII, ficando conhecida como a Constituição Cidadã243 que inaugurou a 

redemocratização no país (a “Nova República”), encerrando longo período ditatorial 

baseado num regime de opressão política e social. 

Ela apresentou extenso rol de direitos sociais aos trabalhadores 

(artigo 7º a 11, CF e artigo 10, ADCT) além de outros que visassem à melhoria de sua 

condição social, bem como houve a retomada dos direitos civis: universalidade do 

voto, sendo facultativo para analfabetos; liberdade de associação, de imprensa e de 

organização; inviolabilidade da vida privada, da imagem, da honra, de 

                                                           
243 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>, acesso em: 27 
jan. 2015. 
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correspondências, da residência etc.; criação do habeas data e do mandado de 

injunção; proibição de tortura, pena de morte e tratamento degradante dentre outros. 

Em relação ao Poder Legislativo, ele é bicameral exercido pelo 

Congresso Nacional integrado pela Câmara dos Deputados, num total de quinhentos 

e treze membros, e pelo Senado Federal, num total de oitenta e um membros244.  

Segundo prevê o artigo 45, a Câmara dos Deputados compõe-se de 

representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado e no 

Distrito Federal. O número total de Deputados, bem como a representação por 

Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, 

proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano 

anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos 

de oito ou mais de setenta Deputados245. O mandato dos deputados federais será 

exercido pelo período de quatro anos. 

Por sua vez, o Senado Federal compõe-se de representantes dos 

Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Cada Estado e 

o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos. A 

representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em 

quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. Cada Senador será eleito com dois 

suplentes (artigo 46)246. 

Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de 

cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a 

maioria absoluta de seus membros (artigo 47)247. 

Não há menção no texto constitucional brasileiro sobre o PARLASUL 

e sua relação com o Congresso Nacional. Por sua vez, no que diz respeito à integração, 

vislumbra-se os comandos contidos no artigo 4º como princípios regentes das 

relações internacionais e programa a ser alcançado pelo Estado brasileiro248: 

 
Art. 4º - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios: 

                                                           
244 Informação disponível em<http://www.congressonacional.leg.br/portal/congresso/atribuicoes>, 
acesso em: 15 jul. 2015. 
245 Informação disponível em<http://www.congressonacional.leg.br/portal/congresso/atribuicoes>, 
acesso em: 15 jul. 2015. 
246 Informação disponível em<http://www.congressonacional.leg.br/portal/congresso/atribuicoes>, 
acesso em: 15 jul. 2015. 
247 Informação disponível em<http://www.congressonacional.leg.br/portal/congresso/atribuicoes>, 
acesso em: 15 jul. 2015. 
248 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, op. cit., 2015. 
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I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade; 
X - concessão de asilo político. 
Parágrafo único - A integração econômica, política, social e 
cultural dos povos da América Latina, visando à formação de 
uma comunidade latino-americana de nações.  
 

Entretanto, tais preceitos não autorizam a cessão de parcelas de 

poderes soberanos do Estado brasileiro a órgãos supranacionais do MERCOSUL 

como é a proposta para o PARLASUL. 

Essa situação é comprovada quando se verificam os artigos 49, 

inciso I e artigo 84, inciso VIII da Constituição que impõe restrições à plena 

incorporação à ordem jurídica brasileira dos tratados internacionais, especialmente 

de direitos humanos. 

No Brasil para a vigência desses tratados internacionais de direitos 

humanos, inclusive das convenções internacionais da Organização Internacional do 

Trabalho, é necessária a aprovação do texto do respectivo tratado ou convenção 

internacional pelo Congresso Nacional mediante Decreto Legislativo (artigo 49, 

inciso I da Constituição), juntamente com a ratificação pelo Presidente da República 

(artigo 84, inciso VIII da Constituição)249, necessitando, a posteriori, da 

promulgação através de decreto e publicação na imprensa oficial para a sua plena 

vigência como norma de direito interno250. 

Há juristas que divergem a respeito da natureza jurídica dos 

tratados de direitos humanos após sua incorporação no direito interno brasileiro, 

entendendo que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, surgiram três 

modalidades de tratados internacionais na ordem jurídica brasileira, a saber251: 

                                                           
249 “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre 
tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional. [...] Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] VIII - 
celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;” 
(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, op. cit., 2015). 
250 Artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657, de 04 de 
setembro de 1942). 
251 FRANCISCO, José Carlos e MESSA, Ana Flávia. Tratados internacionais sobre direitos 
humanos e poder constituinte, in: PAGLIARINI, Alexandre Coutinho; DIMOULIS, Dimitri 
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a) tratados com hierarquia constitucional: por força do 
disposto no artigo 5º, §3º da Constituição, tratados e 
convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais; 
b) tratados com hierarquia infraconstitucional mas com força 
supralegal: tratados de direitos humanos inseridos no 
ordenamento interno brasileiro sem observância do rito 
previsto no artigo 5º, §3º da Constituição (e, por isso, não 
aprovados pelo procedimento rígido impostos às emendas) 
ficaram numa situação intermediária entre a ordem 
constitucional e a ordem infraconstitucional; 
c) tratados com hierarquia infraconstitucional: demais 
tratados internacionais aprovados pelo ordenamento 
brasileiro assumem força normativa infraconstitucional, 
embora possam ser dotados de precedência em relação aos 
diplomas normativos brasileiros em razão da boa-fé que 
motiva suas celebrações e por força da Convenção de Viena 
sobre Tratados. 
 

Apesar das divergências doutrinárias, adota-se o entendimento de 

Flávia Piovesan252 de que os tratados internacionais de direitos humanos, ao serem 

incorporados no ordenamento jurídico brasileiro, adquirem a natureza jurídica 

de normas constitucionais, materialmente constitucionais por força do artigo 

5º, §2º da Constituição e normas material e formalmente constitucionais se forem 

aprovados com base no quórum qualificado – aprovação em cada Casa do 

Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos 

membros - previsto no artigo 5º, § 3º da Constituição.  

Logo, a Constituição brasileira de 1988 concedeu uma hierarquia 

especial aos direitos humanos previstos nos tratados e nas convenções 

internacionais da OIT ratificados pelo país e incorporados ao direito interno. Porém, 

ela não sinalizou para a irrestrita incorporação ao direito interno pátrio das normas 

comunitárias porventura aprovadas pelo Parlamento do MERCOSUL, deixando ao 

alvedrio dos Poderes Legislativo e Executivo esse processo, dificultando a relação 

entre o PARLASUL e o Congresso Nacional brasileiro. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
(Coords.). Direito constitucional e internacional dos direitos humanos, Belo Horizonte: 
Fórum, 2012, p. 256. 
252 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, 7. ed. rev., 
ampl. e atual., São Paulo: Saraiva, 2006. 
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3.2.2 A Constituição argentina 

 

A Constituição argentina foi sancionada em 1853, passou por várias 

reformas nos anos de 1860, 1866, 1898, 1957 e 1994 e disciplina o Parlamento nos 

artigos 45 a 62. 

O Parlamento é bicameral, composto pela Câmara dos Deputados 

integrada por representantes da Nação e pelo Senado integrado por senadores das 

Províncias e da Cidade de Buenos Aires (artigo 44 da Constituição253). 

A Câmara dos Deputados é composta por duzentos e cinquenta e sete 

deputados, sendo a metade eleita por voto popular a cada dois anos para um período 

de quatro anos de legislatura254. Os deputados são representantes do povo, sendo 

eleitos pelo “sistema eleitoral proporcional (1 deputado a cada 33 mil habitantes). A 

eleição realiza-se por cada distrito eleitoral (23 províncias e a Capital Federal) e seus 

membros são eleitos para mandatos de 4 anos. As listas são fechadas e bloqueadas, 

há cláusula de barreira (3% do eleitorado na província) e não há cadeira reservada 

para grupos étnicos”255. 

Por sua vez, no Senado há setenta e dois senadores eleitos por 

sufrágio universal; cada província e a Capital Federal terão direito a eleger três 

senadores cujos mandatos são de seis anos, sendo indefinidamente reeleitos, mas o 

Senado se renovará em um terço dos distritos eleitorais a cada dois anos (artigo 56 da 

Constituição256). Segundo Hamilton Valvo Cordeiro Pontes257, “o partido que obtém 

maior quantidade de votos obtém duas das três bancadas de cada província. A outra 

bancada corresponde ao partido que ficou em segundo lugar. Um terço dos lugares do 

Senado é renovado de dois em dois anos. Assim, o sistema eleitoral adotado para as 

eleições no Senado é o majoritário com correção proporcional, posto que a terceira 

bancada é reservada para a segunda lista mais votada”. 

                                                           
253 ARGENTINA. Constituição da República Argentina, disponível em: 
<http://www.presidencia.gob.ar/images/stories/constitucion-nacional-argentina.pdf>, acesso em: 27 
jan. 2015. 
254 Tabela elaborada por CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito 
eleitoral, Barueri: Manole, 2004, p. 44. 
255 PONTES, Hamilton Valvo Cordeiro. Sistemas eleitorais em vigor na América do Sul, in: 
CAGGIANO, Monica Herman Salem (Org.). O voto nas Américas, Barueri: Minha Editora; São 
Paulo: Cepes, 2008, p. 138. 
256 ARGENTINA. Constituição da República Argentina, op. cit., 2015. 
257 PONTES, Hamilton Valvo Cordeiro. Sistemas eleitorais em vigor na América do Sul, in: 
CAGGIANO, Monica Herman Salem (Org.). O voto nas Américas, Barueri: Minha Editora; São 
Paulo: Cepes, 2008, p. 138. 
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No tocante às competências do Congresso, a Constituição da 

Argentina disciplinou no artigo 75, inciso 22258 que ele pode aprovar ou denunciar os 

tratados concluídos com as demais nações e com as organizações internacionais e os 

acordados com a Santa Sé; tais tratados e acordos internacionais possuem hierarquia 

normativa superior às leis, devendo ser interpretadas harmoniosamente com os 

direitos e garantias previstos no texto constitucional. Além disso, os tratados 

internacionais com vigência posterior à Constituição poderão adquirir hierarquia de 

normas constitucionais depois de aprovados pelo Congresso argentino. 

O inciso 24 do artigo 75259 determina que o Congresso pode: 

 
Aprobar tratados de integración que deleguen competencias 
y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones 
de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden 
democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en 
su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La 
aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica 
requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros 
Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta 
de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la 
conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser 
aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad 
de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte 
días del acto declarativo. La denuncia de los tratados 
referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara. 
 

Vislumbra-se que a Constituição argentina facilitou o processo de 

incorporação de normas advindas de tratados internacionais, principalmente de 

direitos humanos, que passaram a ter hierarquia superior às leis, mas não à 

Constituição, contribuindo para a integração jurídica mercosulista e, ainda, para a 

elaboração das normas comunitárias pelo Parlamento do MERCOSUL. 

Na avaliação de Amandino Teixeira Nunes Junior260, a Constituição 

argentina é “a mais avançada dentre as Constituições dos países integrantes do 

Mercosul, no tratamento da questão da integração, nomeadamente para a formação 

                                                           
258 PONTES, Hamilton Valvo Cordeiro. Sistemas eleitorais em vigor na América do Sul, op. 
cit., p. 138. 
259 PONTES, Hamilton Valvo Cordeiro. Sistemas eleitorais em vigor na América do Sul, op. 
cit., p. 138. 
260 NUNES JUNIOR, Amandino Teixeira. Parlamento do MERCOSUL, Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 165. 
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do mercado comum e, por conseguinte, para a criação de instituições supranacionais 

e de uma ordem jurídica comunitária”. 

Entretanto, a Constituição da Argentina não apresenta quaisquer 

relações jurídicas entre o seu Congresso nacional e o PARLASUL, o que pode 

comprometer a integração regional mercosulista, enfraquecendo o papel do 

Parlamento da integração nesse processo. 

 

3.2.3 A Constituição paraguaia 

 

A Constituição do Paraguai de 1992 instituiu uma República 

presidencialista com um governo mais democrático no país, garantindo a divisão dos 

poderes261. 

O Parlamento é bicameral, composto pela Câmara dos Deputados 

integrada por oitenta deputados e pelo Senado integrado por quarenta e cinco 

senadores todos eleitos diretamente pelo povo (artigo 182 da Constituição). Os 

artigos 183 a 202 disciplinam sobre as sessões, a investidura, as atribuições, as 

imunidades, o juramento, o voto de censura, as comissões de investigação etc.262 

Segundo Hamilton Valvo Cordeiro Pontes263, “as eleições para o 

Congresso celebram-se em listas fechadas simultaneamente com a eleição 

presidencial (não se aplica o voto por cada candidato a deputado ou senador senão 

por uma lista apresentada por cada partido político). Os deputados elegem-se por 

departamento enquanto os senadores se elegem em nível nacional, ambos para 

mandatos de cinco anos. [...] O sistema eleitoral utilizado no pleito senatorial é o 

proporcional, com listas fechadas”.  

Acerca da composição da Câmara dos Deputados, dispõe o artigo 

221 da Constituição264: 

 
Artículo 221 - DE LA COMPOSICION 
La Cámara de Diputados es la Cámara de la representación 
departamental. Se compondrá de ochenta miembros titulares 
como mínimo, y de igual número de suplentes, elegidos 
directamente por el pueblo en colegios electorales 

                                                           
261 PARAGUAI. Constituição da República do Paraguai, Disponível em: 
<http://www.constitution.org/cons/paraguay.htm>, acesso em: 27 jan. 2015. 
262 PARAGUAI. Constituição da República do Paraguai, op. cit., 2015. 
263 PONTES, Hamilton Valvo Cordeiro. Sistemas eleitorais em vigor na América do Sul, op. 
cit., p. 159-160. 
264 PARAGUAI. Constituição da República do Paraguai, op. cit., 2015. 
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departamentales. La ciudad de la Asunción constituirá un 
Colegio Electoral con representación en dicha Cámara. Los 
departamentos serán representados por un diputado titular y 
un suplente, cuanto menos; el Tribunal Superior de Justicia 
Electoral, antes de cada elección y de acuerdo con el número 
de electores de cada departamento, establecerá el número de 
bancas que corresponda a cada uno de ellos. La ley podrá 
acrecentar la cantidad de diputados conforme con el 
aumento de los electores. Para ser electo diputado titular o 
suplente se requiere la nacionalidad paraguaya natural y 
haber cumplido veinticinco años. 
 

Por seu turno, a Câmara dos Deputados adota o sistema eleitoral 

proporcional com lista fechada e bloqueada, não havendo cláusula de barreira e nem 

vaga reservada para grupos étnicos265, consoante estabelece o artigo 221 da 

Constituição266: 

 
Artículo 221 - DE LA COMPOSICION 
La Cámara de Diputados es la Cámara de la representación 
departamental. Se compondrá de ochenta miembros titulares 
como mínimo, y de igual número de suplentes, elegidos 
directamente por el pueblo en colegios electorales 
departamentales. La ciudad de la Asunción constituirá un 
Colegio Electoral con representación en dicha Cámara. Los 
departamentos serán representados por un diputado titular y 
un suplente, cuanto menos; el Tribunal Superior de Justicia 
Electoral, antes de cada elección y de acuerdo con el número 
de electores de cada departamento, establecerá el número de 
bancas que corresponda a cada uno de ellos. La ley podrá 
acrecentar la cantidad de diputados conforme con el 
aumento de los electores. Para ser electo diputado titular o 
suplente se requiere la nacionalidad paraguaya natural y 
haber cumplido veinticinco años. 
 

Em relação ao processo de integração regional, a Constituição 

paraguaia previu em seu artigo 137267 a supremacia da ordem constitucional, 

estabelecendo que os tratados, as convenções e os acordos internacionais passarão a 

integrar o ordenamento jurídico pátrio somente após sua aprovação por lei pelo 

Congresso paraguaio, assumindo posição hierárquica inferior à Constituição e 

superior às leis, ou seja, condição de supra legalidade. 

O artigo 143 da Constituição trata explicitamente das relações 

internacionais do Paraguai, estabelecendo que o país aceita o direito internacional e 

se ajusta a vários princípios, tais como: a independência nacional; a 
                                                           
265 PONTES, Hamilton Valvo Cordeiro. Sistemas eleitorais em vigor na América do Sul, op. 
cit., p. 160. 
266 PARAGUAI. Constituição da República do Paraguai, op. cit., 2015. 
267 PARAGUAI. Constituição da República do Paraguai, op. cit., 2015. 
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autodeterminação dos povos; a igualdade jurídica entre os Estados; a solidariedade e 

a cooperação internacional; a proteção internacional dos direitos humanos; a livre 

navegação dos rios internacionais; a não intervenção e condena toda forma de 

ditadura, colonialismo e imperialismo268.  

Outrossim, o artigo 144 do diploma constitucional269 estabelece que a 

soberania do Paraguai é compatível com os direitos e as obrigações que assuma na 

condição de membro da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), bem como nos tratados de integração do qual participe. 

O artigo 145270 trata especificamente de uma ordem jurídica 

supranacional admitida em condições de igualdade com outros Estados a fim de 

garantir a vigência dos direitos humanos, da paz, da justiça, da cooperação e do 

desenvolvimento no aspecto político, econômico, social e cultural, inovando 

sobremaneira em relação às Constituições dos outros Estados mercosulistas. 

Porém, no mesmo artigo, a Carta Constitucional limita a 

incorporação das normas comunitárias, determinando que somente serão adotadas 

mediante sua aprovação por maioria absoluta de cada Câmara do Congresso. 

Desse modo, os tratados internacionais aprovados pelo Congresso 

paraguaio serão reconhecidos como integrantes do ordenamento jurídico (artigo 141), 

possuindo uma hierarquia superior às leis nacionais, mas inferior à Constituição 

(artigo 137), assumindo a condição de supralegalidade271. 

Entretanto, semelhante ao caso argentino, a Constituição do Paraguai 

não apresenta quaisquer relações jurídicas entre o seu Congresso nacional e o 

PARLASUL, dificultando o papel deste Parlamento na integração mercosulista. 

 

3.2.4 A Constituição uruguaia 

 

A Constituição do Uruguai272 é de 1967 e já passou por reformas 

aprovadas em plebiscitos em 26 de novembro de 1989, em 26 de novembro de 1994 

e em 08 de dezembro de 1996. 

                                                           
268 PARAGUAI. Constituição da República do Paraguai, op. cit., 2015. 
269 PARAGUAI. Constituição da República do Paraguai, op. cit., 2015. 
270 PARAGUAI. Constituição da República do Paraguai, op. cit., 2015. 
271  PARAGUAI. Constituição da República do Paraguai, op. cit., 2015. 
272 URUGUAI. Constituição da República Oriental do Uruguai, Disponível em: 
<http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm>, acesso em: 27 jan. 2015. 
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O Parlamento uruguaio é bicameral, sendo exercido pela 

Assembleia Geral (artigo 83), composta de duas Câmaras: uma de representantes e 

outra de Senadores que atuarão separada ou conjuntamente (artigo 84)273. 

A Câmara dos Representantes é integrada por noventa e nove 

membros eleitos por voto popular para mandatos de cinco anos (artigo 89) com 

base numa sistema de representação proporcional que considera “los votos emitidos 

a favor de cada lema en todo el país. No podrá efectuarse acumulación por 

sublemas, ni por identidad de listas de candidatos. Corresponderán a cada 

Departamento, dos Representantes, por lo menos. El número de Representantes 

podrá ser modificado por la Ley la que requerirá para su sanción, dos tercios de 

votos del total de los componentes de cada Cámara” (artigo 88)274. 

Além disso, para ser Representante se necessita cidadania natural 

em exercício ou legal com cinco anos de exercício e, em ambos os casos, vinte cinco 

anos completos de idade (artigo 90)275. 

Ademais, é competência da Câmara de Representantes o direito 

exclusivo de acusar perante a Câmara de Senadores aos membros de ambas as 

Câmaras, ao Presidente e o Vice-presidente da República, aos Ministros de Estado, 

aos membros da Suprema Corte de Justiça, do Tribunal do Contencioso 

Administrativo, do Tribunal de Contas e da Corte Eleitoral por violação da 

Constituição e outros delitos graves, depois de conhecer sobre o pedido de alguns de 

seus membros e declarar ter fundamento a formação da causa (artigo 93)276. 

A Câmara de Senadores é composta de trinta membros eleitos 

diretamente pelo povo numa única circunscrição eleitoral, sendo integrada pelo Vice-

Presidente da República que terá voz e voto, exercendo sua Presidência e a da 

Assembleia Geral (artigo 94). Os Senadores serão eleitos pelo sistema de 

representação proporcional integral (artigo 95) para o exercício de um mandato de 

cinco anos (artigo 97). Para ser Senador é necessária a cidadania natural em exercício 

ou legal com sete anos de exercício e, em ambos os casos, trinta anos completos de 

idade (artigo 98)277. 

                                                           
273 URUGUAI. Constituição da República Oriental do Uruguai, op. cit., 2015. 
274 URUGUAI. Constituição da República Oriental do Uruguai, op. cit., 2015. 
275 URUGUAI. Constituição da República Oriental do Uruguai, op. cit., 2015. 
276 URUGUAI. Constituição da República Oriental do Uruguai, op. cit., 2015. 
277 URUGUAI. Constituição da República Oriental do Uruguai, op. cit., 2015. 



144 
 

 
 

A Constituição do Uruguai, igualmente à Constituição brasileira, 

não firmou explicitamente a hierarquia normativa que os tratados e as convenções 

internacionais de direitos humanos assumiriam ao serem incorporados à ordem 

jurídica interna. Ela apenas estabeleceu no artigo 6º278 que todas as diferenças que 

surjam entre as partes contratantes serão decididas por árbitros e outros meios 

pacíficos, mas o país procurará a integração social e econômica dos Estados latino-

americanos, especialmente em relação à defesa comum de seus produtos e matérias 

primas. Portanto, os tratados de direitos humanos não assumiriam a categoria 

formal de normas constitucionais no direito interno uruguaio. 

Além disso, há menção apenas à integração social e econômica, 

sendo silente sobre a integração política, fato que pode ser interpretado “no sentido 

de não admitir a vigência de eventuais mecanismos e órgãos supranacionais que 

surjam em decorrência da evolução do Mercosul rumo ao mercado comum”279. 

A Constituição uruguaia silencia a respeito das medidas a serem 

tomadas no âmbito do MERCOSUL no intuito de fortalecer a integração regional, 

dificultando em termos jurídicos e políticos este processo e não apresenta quaisquer 

relações jurídicas entre o seu Congresso nacional e o PARLASUL. 

 

3.2.5 A Constituição venezuelana 

 

A Constituição da República Bolivariana da Venezuela de 1999280 

possui cunho independentista e anticolonial, sendo firmada sob o marco do “novo” 

constitucionalismo latino-americano, consoante outrora analisado. 

O Parlamento venezuelano é unicameral representado pela 

Assembleia Nacional integrada por deputados eleitos em cada entidade federal por 

votação universal, direta, personalizada e secreta com representação proporcional, 

segundo a base populacional do país. Cada entidade federal elegerá três deputados, 

inclusive os povos indígenas que terão respeitado suas tradições e costumes (artigo 

186)281. 

                                                           
278 URUGUAI. Constituição da República Oriental do Uruguai, op. cit., 2015. 
279 NUNES JUNIOR, Amandino Teixeira. Parlamento do MERCOSUL, op. cit., p. 167. 
280 VENEZUELA. Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Disponível em: 
<http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/indice.php>, acesso em: 27 jan. 
2015. 
281 VENEZUELA. Constituição da República Bolivariana da Venezuela, op. cit., 2015. 
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Segundo o artigo 188 da Constituição, as condições para ser eleito 

deputado na Assembleia Nacional são: ser venezuelano por nascimento ou por 

naturalização com, pelo menos, quinze anos de residência no território venezuelano; 

ser maior de vinte e um anos de idade e haver residido quatro anos consecutivos na 

entidade correspondente antes da data da eleição282. 

Hamilton Valvo Cordeiro Pontes283 preleciona que “o sistema 

eleitoral adotado é misto. Em 60% dos distritos, a votação é uninominal. No restante, 

dá-se por listas fechadas e bloqueadas. Não há cláusula de barreira, e há vagas 

reservadas para grupos étnicos”. 

No tocante à integração regional, a Constituição venezuelana apenas 

apontou no artigo 22284 que a enunciação dos direitos e garantias nela contidos e 

nos instrumentos internacionais sobre direitos humanos não representam a negação 

de outros que, sendo inerentes à pessoa, não estejam expressamente previstos na 

Carta Constitucional. A falta de lei regulamentadora destes direitos não menoscaba 

o seu exercício. 

Ademais, o artigo 23285 prevê que os tratados, os pactos e as 

convenções relativas aos direitos humanos, subscritos e ratificados pelo país 

possuem hierarquia de norma constitucional e prevalecem sobre o ordenamento 

jurídico interno na medida em que contenham normas sobre seu gozo e exercício 

mais favoráveis do que as estabelecidas na Constituição e nas leis da República, 

sendo aplicadas imediata e diretamente pelos tribunais e demais órgãos do Poder 

Público, sendo, neste aspecto, favorável ao processo de integração jurídica no 

MERCOSUL. 

Entretanto, a Constituição da Venezuela não apresenta quaisquer 

relações jurídicas entre a sua Assembleia Nacional e o PARLASUL, dificultando o 

papel deste Parlamento na integração mercosulista. 

Então, a partir do estudo das Constituições dos Estados-partes do 

MERCOSUL, verificam-se dificuldades para o estabelecimento de uma integração 

jurídica e política no bloco, inclusive para a construção da supranacionalidade 

inerente ao processo de consolidação do PARLASUL. 

                                                           
282 VENEZUELA. Constituição da República Bolivariana da Venezuela, op. cit., 2015. 
283 PONTES, Hamilton Valvo Cordeiro. Sistemas eleitorais em vigor na América do Sul, op. 
cit., p. 145. 
284 VENEZUELA. Constituição da República Bolivariana da Venezuela, op. cit., 2015. 
285 VENEZUELA. Constituição da República Bolivariana da Venezuela, op. cit., 2015. 



146 
 

 
 

Nas assertivas de Amandino Teixeira Nunes Junior286: 

 
[...] As Constituições da Argentina e do Paraguai parecem ser as 
mais preparadas no que concerne à evolução do processo de 
integração mercosulino, visando à formação do mercado 
comum e a consequente existência de instituições 
supranacionais e de uma ordem jurídica comunitária. Mas há, 
ainda, obstáculos a vencer, no que toca à hierarquia 
infraconstitucional conferida às normas advindas do bloco 
regional. [...] Também, pela leitura dos respectivos textos, as 
Constituições do Brasil e do Uruguai parecem ser as menos 
preparadas para enfrentar o processo de constituição do 
mercado comum e de criação de instituições comunitárias, 
principalmente por não conterem qualquer expressa previsão 
da possibilidade da adoção da ordem supranacional, bem como 
por admitirem o controle de constitucionalidade dos tratados 
internacionais, inclusive os da integração. 
  

Existem entraves nas Cartas Constitucionais dos Estados 

mercosulistas que necessitam ser superados para a viabilização da integração 

regional, além dos aspectos puramente comerciais e econômicos que envolve o 

processo, com o consequente fortalecimento das instituições supranacionais, in casu 

o PARLASUL. É necessária a alteração dos preceitos constitucionais em relação a 

hierarquia constitucional dos tratados internacionais oriundos da integração 

mercosulista  e do modo de sua incorporação ao sistema jurídico pátrio. 

A partir dessas considerações, é necessária a análise do Parlamento 

do MERCOSUL, desde suas origens até o presente momento, e sua importância para 

o futuro do bloco mercosulista. 

 

3.3 O PARLAMENTO DO MERCOSUL (PARLASUL): ORGANIZAÇÃO, 

COMPETÊNCIAS E PROCESSO ELEITORAL. O DÉFICIT DEMOCRÁTICO NA 

INTEGRAÇÃO REGIONAL 

 

O Parlamento do MERCOSUL - PARLASUL foi criado, em 2005, 

para substituir a Comissão Parlamentar Conjunta, então órgão consultivo do 

MERCOSUL, sendo solenemente constituído em 14 de dezembro de 2006 em Brasília 

e, em 07 de maio de 2007, ocorreu a sessão de sua instalação em Montevidéu, no 

Uruguai, onde está sediado até o presente momento. 

                                                           
286 NUNES JUNIOR, Amandino Teixeira. Parlamento do MERCOSUL, op. cit., p. 167-168. 
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A criação do PARLASUL foi etapa fundamental para o 

aprofundamento da integração regional no MERCOSUL porque permitirá o 

desenvolvimento de uma legislação complementar ao direito dos Estados-partes e, 

até mesmo, futuramente de um direito comunitário, inclusive direcionado para a 

tutela dos direitos da pessoa humana, incluindo os direitos sociais dos trabalhadores. 

Evidencia-se, com a criação do PARLASUL, a intenção de se 

consolidar no bloco mercosulista instituições supranacionais, principalmente 

daquelas responsáveis pela promoção da cidadania e da participação da sociedade 

civil, aprofundando o processo de integração regional para além das questões 

puramente comerciais e econômicas, embora este tenha sido o objetivo inicial do 

MERCOSUL. 

A existência do PARLASUL demonstra a conjugação de esforços para 

a concretização de uma representação política no MERCOSUL para o 

atendimento dos anseios dos povos da região em busca de contornos mais sólidos ao 

processo de integração que possui, basicamente, duas etapas a serem implementadas: 

a primeira etapa da transição compreendendo o período entre 31 de dezembro de 

2006 e 31 de dezembro de 2010, e a segunda etapa da transição compreendendo o 

período entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2014287. 

Esse Parlamento possui como bases jurídicas o Protocolo 

Constitutivo integrado por vinte e quatro artigos e sete disposições transitórias; o 

Regulamento Interno, aprovado em 06 de agosto de 2007, composto de cento e 

setenta e três artigos que estabelecem as obrigações dos Parlamentares 

merscosulistas e de todas as pessoas que intervenham no funcionamento interno do 

Parlamento, impondo, inclusive, sanções nele previstas e, finalmente, de um Acordo 

Político para a Consolidação do MERCOSUL, datado de 28 de abril de 2009, que 

buscaria o fortalecimento do bloco em suas dimensões parlamentares, judicial e de 

direito, mas que necessita ser aprovado pelo Conselho Mercado Comum (CMC), 

carecendo de executoriedade. 

De acordo com Karina L. P. Mariano, Regiane Nitsch Bressan et. 

al.288: 

                                                           
287 Consoante previsto na Primeira Disposição Transitória do Protocolo Constitutivo (PARLASUL. 
Protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, disponível 
em<http://www.parlamentodelmercosur.org/>, acesso em: 25 jan. 2015). 
288 MARIANO, Karina L. P. e BRESSAN, Regiane Nitsch; et. al. O problema do déficit 
democrático nos processos de integração regional, Relatório do Grupo de Estudos 
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[...] as atribuições e prerrogativas do Parlasul foram definidas 
pelo Protocolo Constitutivo, enquanto às normas de 
funcionamento e procedimentos foram instituídas pelo 
Regimento Interno. O primeiro documento define o papel dessa 
instituição na integração regional e esclarece sobre a sua 
interação com os demais órgãos do Mercosul, Congressos 
Nacionais e demais atores públicos e privados (sejam eles 
organizações, movimentos, empresas etc). Já o Regimento 
estabelece as regras que orientam o comportamento dos 
parlamentares e as rotinas esperadas na ação de seus 
integrantes. 
 

O PARLASUL possui propósitos de suma importância para o projeto 

integracionista do MERCOSUL (artigo 2º do Protocolo Constitutivo289), a saber: a) 

representar os povos do MERCOSUL, respeitando sua pluralidade ideológica e 

política; b) assumir a promoção e defesa permanente da democracia, da liberdade e 

da paz; c) promover o desenvolvimento sustentável da região com justiça social e 

respeito à diversidade cultural de suas populações; d) garantir a participação dos 

atores da sociedade civil no processo de integração; e) estimular a formação de uma 

consciência coletiva de valores cidadãos e comunitários para a integração; f) 

contribuir para consolidar a integração latino-americana mediante o 

aprofundamento e ampliação do bloco e g) promover a solidariedade e a cooperação 

regional e internacional. 

Além disso, foram estabelecidos princípios orientadores das 

atividades deste Parlamento (artigo 3º do Protocolo Constitutivo290), tais como: 1) o 

pluralismo e a tolerância como garantias da diversidade de expressões políticas, 

sociais e culturais dos povos da região; 2) a transparência da informação e das 

decisões para criar confiança e facilitar a participação dos cidadãos; 3) a cooperação 

com os demais órgãos do MERCOSUL e âmbitos regionais de representação cidadã; 

4) o respeito dos direitos humanos em todas suas expressões; 5) o repúdio a todas as 

formas de discriminação, especialmente as relativas ao gênero, cor, etnia, religião, 

nacionalidade, idade e condição socioeconômica; 6) a promoção do patrimônio 

cultural, institucional e de cooperação latino-americano em processos de integração; 

7) a promoção do desenvolvimento sustentável no MERCOSUL e o tratamento 

especial e diferenciado para os países de economias menores e para as regiões com 

                                                                                                                                                                                     
Interdisciplinares sobre Cultura e Desenvolvimento (GEICD) da Faculdade de Ciências e Letras da 
UNESP, Araraquara, 2014, p. 103. 
289 PARLASUL. Protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, op. cit., 2015. 
290 PARLASUL. Protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, op. cit., 2015. 
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menor grau de desenvolvimento; 8) a equidade e a justiça nos assuntos regionais e 

internacionais e na solução pacífica das controvérsias. 

Acerca da importância do PARLASUL para o processo de integração 

mercosulista, Karina L. P. Mariano, Regiane Nitsch Bressan et. al.291 ponderam: 

 
Um parlamento regional possui atribuições e funções bastante 
distintas daquelas desempenhadas no âmbito doméstico, assim 
como deve acomodar diferentes formas de fazer política, pois 
em cada Estado o sistema político possui características 
peculiares que nem sempre podem ser transplantadas para as 
entidades comunitárias do bloco. 
O Parlasul tem como prioridade viabilizar os projetos de 
normas nacionais orientados à harmonização das legislações 
nacionais dos Estados Partes e a incorporação nos 
ordenamentos domésticos das decisões tomadas pelos órgãos 
decisórios do Mercosul. Essas funções requerem que uma 
aproximação e forte diálogo com os Parlamentos nacionais à fim 
de garantir o cumprimento de sua atividade legislativa. 
 

No tocante à organização, o PARLASUL possui uma Mesa 

Diretiva encarregada da condução dos trabalhos legislativos e de seus serviços 

administrativos a qual é composta por um Presidente e um Vice-Presidente de cada 

um dos demais Estados-partes, sendo assistida, ainda, por um Secretário 

Parlamentar e um Secretário Administrativo. O mandato dos membros da Mesa 

Diretiva é de dois anos, podendo haver a reeleição de seus membros por uma vez 

somente. Em caso de ausência ou impedimento temporário, o Presidente será 

substituído por um dos Vice-Presidentes (artigo 16 do Protocolo Constitutivo)292. 

As decisões da Mesa Diretiva serão adotadas por consenso e suas 

competências estão disciplinadas no artigo 43 do Regulamento Interno do 

PARLASUL293: 

 

a) Apresentar anualmente ao Plenário a proposta de orçamento até a 

terceira sessão de cada subperíodo ordinário; 

                                                           
291 MARIANO, Karina L. P. e BRESSAN, Regiane Nitsch; et. al. O problema do déficit 
democrático nos processos de integração regional, Relatório do Grupo de Estudos 
Interdisciplinares sobre Cultura e Desenvolvimento (GEICD) da Faculdade de Ciências e Letras da 
UNESP, Araraquara, 2014, p. 104. 
292 MARIANO, Karina L. P. e BRESSAN, Regiane Nitsch; et. al. O problema do déficit 
democrático nos processos de integração regional, op. cit., p. 104. 
293 PARLASUL. Reglamento interno Parlamento del MERCOSUR, disponível em: 
<http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/175/1/parlasur/documentos-de-
referencia.html>, acesso em: 06 jun. 2015. 
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b) Propor ao Plenário a organização administrativa, financeira e o 

Estatuto do Pessoal e suas modificações; 

c) Autorizar as nomeações, promoções, mudanças, destituições e 

demais atos relativos ao pessoal com base na regulamentação 

respectiva para ser firmados pelo Presidente; 

d) Resolver acerca do reembolso dos gastos e o pagamento da 

remuneração dos Parlamentares; 

e) Aprovar a ordem do dia das sessões ordinárias e extraordinárias; 

f) Aprovar a convocação das sessões extraordinárias, a proposta de 

qualquer membro da Mesa Diretiva ou de pelo menos vinte e cinco 

por cento dos Parlamentares; 

g) Elaborar proposta de um Código de Ética do Parlamento do 

MERCOSUL que será submetida ao Plenário para prévia discussão 

e informe da Comissão de Assuntos Internos; 

h) Autorizar a realização das reuniões das comissões em lugares 

distintos da sede do Parlamento; 

i) Estabelecer o número de integrantes e aprovar a integração das 

comissões permanentes e apresentá-las na primeira sessão 

ordinária de cada subperíodo parlamentar; 

j) Considerar e resolver os pedidos de pronto despacho e consultas 

dos grupos políticos, dos Parlamentares e das comissões que 

deverão ser apresentados por escrito; 

k) Considerar e resolver acerca das homenagens que desejam realizar 

aos Parlamentares segundo este regulamento; 

l) Elaborar os planos de trabalho parlamentar em conjunto com os 

coordenadores dos grupos políticos; 

m) Autorizar a Presidência do Parlamento a consultar o Conselho do 

Mercado Comum por solicitações que propiciem declarar de 

interesse regional eventos ou atividades a serem desenvolvidas em 

data determinada. 
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O Parlamento contará também com Secretarias que funcionarão em 

caráter permanente na sua sede em Montevidéu, havendo as seguintes294: 

 

a) Secretaria Parlamentar: incumbida das tarefas de gestão e 

assessoramento das atividades parlamentares, tais como: sessões ordinárias, 

extraordinárias e protocolares; reuniões de comissões permanentes e especiais e 

reuniões públicas, sendo, responsável, ainda, pela documentação do Parlamento, 

diário de sessões, biblioteca e arquivo; 

b) Secretaria Administrativa: responsável pela administração do 

Parlamento, tendo como funções a gestão financeira e contábil, a correspondência 

oficial divida com a Secretaria Parlamentar, informática e as demais tarefas 

administrativas inerentes ao Parlamento; 

c) Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação 

Social: responsável pelo relacionamento do Parlamento do MERCOSUL com os 

Congressos Nacionais dos Estados-partes, dos organismos do bloco, dos cidadãos, 

das organizações sociais e comunitárias e da imprensa. Também é responsável por 

difundir as atividades da instituição junto aos meios de comunicação; 

d) Secretaria de Relações Internacionais e Integração: é 

responsável pelo relacionamento internacional do Parlamento com outros sistemas 

de integração (União Europeia, Comunidade Andina, Comunidade Sul-Americana de 

Nações etc.) e os organismos internacionais (BID, ONU, OEA, OMC etc.). 

Além disso, o Parlamento constituirá comissões permanentes e 

temporárias que contemplem a representação dos Estados-partes cuja organização e 

funcionamento serão disciplinados no Regulamento Interno. O pessoal técnico e 

administrativo do PARLASUL estará integrado por cidadãos dos Estados-partes, 

sendo designado por concurso público internacional com estatuto próprio e serão 

regidos por regime jurídico equivalente ao do pessoal da Secretaria do MERCOSUL. 

Os conflitos em matéria laboral que se suscitem entre o Parlamento e seu pessoal 

serão resolvidos pelo Tribunal Administrativo Laboral do MERCOSUL (artigo 16 do 

Protocolo Constitutivo)295. 

                                                           
294 Informação disponível em: 
<http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/148/1/parlasur/organizacion.html>, acesso 
em: 06 jun. 2015. 
295 PARLASUL. Protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, op. cit., 2015. 
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O Protocolo Constitutivo do PARLASUL em seu artigo 4º296 

apresenta de modo bastante detalhado as competências deste órgão, a saber: 

 

1) Velar no âmbito de sua competência pela observância das normas 

do MERCOSUL; 

2) Velar pela preservação do regime democrático nos Estados-partes 

em conformidade com as normas do MERCOSUL e em particular 

com o Protocolo de Ushuaia; 

3) Elaborar e publicar anualmente um informe sobre a situação dos 

direitos humanos nos Estados-partes, tendo em conta os 

princípios e as normas do MERCOSUL; 

4) Efetuar pedidos de informes ou opiniões por escrito aos órgãos 

decisórios e consultivos do MERCOSUL estabelecidos no 

Protocolo de Ouro Preto sobre questões vinculadas ao 

desenvolvimento do processo de integração. Os pedidos de 

informes deverão ser respondidos num prazo máximo de cento e 

oitenta dias; 

5) Convidar, por intermédio da Presidência Pro Tempore do 

Conselho Mercado Comum, os representantes dos órgãos do 

MERCOSUL para informar e/ou avaliar o desenvolvimento do 

processo de integração, intercambiando opiniões e tratando 

aspectos relacionados com as atividades em curso ou assuntos 

em consideração; 

6) Receber, ao final de cada semestre, a Presidência Pro Tempore do 

MERCOSUL para que apresente um informe sobre as atividades 

realizadas durante dito período; 

7) Receber, no início de cada semestre, a Presidência Pro Tempore do 

MERCOSUL para que apresente o programa de trabalho 

acordado com os objetivos e prioridades previstos para o 

semestre; 

8) Realizar reuniões semestrais com o Foro Consultivo Econômico-

Social a fim de intercambiar informações e opiniões sobre o 

desenvolvimento do MERCOSUL; 

                                                           
296 PARLASUL. Protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, op. cit., 2015. 
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9) Organizar reuniões públicas sobre questões vinculadas ao 

desenvolvimento do processo de integração com entidades da 

sociedade civil e dos setores produtivos; 

10) Receber, examinar e canalizar para os órgãos decisórios, petições 

de qualquer particular dos Estados-partes, sejam pessoas físicas 

ou jurídicas, relacionadas com atos ou omissões dos órgãos do 

MERCOSUL; 

11) Emitir declarações, recomendações e informes sobre questões 

vinculadas ao desenvolvimento do processo de integração por 

iniciativa própria ou por solicitação de outros órgãos do 

MERCOSUL; 

12) Com o fim de acelerar os procedimentos internos 

correspondentes de entrada em vigor das normas nos Estados-

parte, o Parlamento elaborará ditames sobre todos os projetos de 

normas do MERCOSUL que requeiram aprovação legislativa em 

um ou vários Estados-parte, num prazo de noventa dias de 

efetuada a consulta. Ditos projetos deverão ser enviados ao 

Parlamento pelos órgãos decisórios do MERCOSUL antes de sua 

aprovação. Se o projeto de lei do MERCOSUL for aprovado pelos 

órgãos decisórios, em conformidade com os ditames do 

Parlamento, a norma deverá ser enviada por cada Poder 

Executivo nacional ao Parlamento do respectivo Estado-parte 

dentro do prazo de quarenta e cinco dias contados a partir de dita 

aprovação. Se a norma aprovada não estiver em conformidade 

com os ditames do Parlamento ou se este não for expedido no 

prazo mencionado a mesma seguirá seu trâmite ordinário de 

incorporação. Os Parlamentos nacionais, segundo os 

procedimentos internos correspondentes, deverão adotar as 

medidas necessárias para a instrumentação ou criação de um 

procedimento preferencial para a consideração das normas do 

MERCOSUL que hajam sido adotadas em conformidade com os 

ditames do Parlamento. O prazo máximo de duração do 

procedimento será de cento e oitenta dias corridos, contados a 

partir do ingresso da norma no respectivo Parlamento nacional. 
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Se nesse prazo o Parlamento do Estado-parte rechaçar a norma, 

esta deverá ser reenviada ao Poder Executivo para que apresente 

a reconsideração do órgão correspondente do MERCOSUL; 

13) Propor projetos de leis do MERCOSUL para sua consideração 

pelo Conselho do Mercado Comum que deverá informar 

semestralmente sobre seu tratamento; 

14) Elaborar estudos e anteprojetos de normas nacionais orientados a 

harmonização das legislações nacionais dos Estados-partes que 

serão comunicados aos Parlamentos nacionais para eventual 

consideração; 

15) Desenvolver ações e trabalhos conjuntos com os Parlamentos 

nacionais com o fim de assegurar o cumprimento dos objetivos 

do MERCOSUL em particular aqueles relacionados com a 

atividade legislativa; 

16) Manter relações institucionais com os Parlamentos de terceiros 

Estados e outras instituições legislativas; 

17) Celebrar, no marco de suas atribuições, com o assessoramento do 

órgão competente do MERCOSUL, convênios de cooperação ou 

de assistência técnica com organismos públicos e privados, de 

caráter nacional ou internacional; 

18) Fomentar o desenvolvimento de instrumentos de democracia 

representativa e participativa no MERCOSUL; 

19) Receber dentro do primeiro semestre de cada ano um informe 

sobre a execução do orçamento da Secretaria do MERCOSUL do 

ano anterior; 

20) Elaborar e aprovar seu orçamento e informar sobre sua execução 

ao Conselho do Mercado Comum dentro do primeiro semestre do 

ano posterior ao exercício; 

21) Aprovar e modificar seu regulamento interno; 

22) Realizar todas as ações que correspondam ao exercício de suas 

competências. 

Analisando estas competências, verifica-se que o PARLASUL não 

possui todas as funções clássicas atribuídas aos Parlamentos, estando ausentes as 

seguintes: a função legislativa, o poder financeiro, inclusive com a sua vertente 
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investigatória sobre políticas de tributação e de despesa pública do Poder Executivo 

dos Estados-partes, a função jurisdicional e a função deliberativa que são primordiais 

numa democracia representativa297. As funções de orientação política, de 

comunicação e de indagação estão previstas em alguma medida dentre as 

competências atribuídas ao PARLASUL, mas, na prática, não foram ainda 

efetivamente implementadas como se vislumbra a partir do estudo das Atas das 

Sessões Plenárias. 

O artigo 4º, inciso 12 do Protocolo Constitutivo apresenta uma 

função consultiva que poderá viabilizar futuramente o exercício da função legislativa 

do PARLASUL, pois pode “permitir acelerar os trâmites de internalização das normas 

do Mercosul aos ordenamentos jurídicos dos Estados Partes, poderá também 

desempenhar vigoroso papel na publicidade e transparência das matérias em 

negociação. Para formular o parecer que deverá emitir, ao Parlamento caberá 

recolher informações junto aos setores interessados da sociedade civil e movimentos 

sociais, convidando a sua participação em audiências públicas e seminários, que, por 

sua vez, deverão contar com ampla divulgação. As contribuições trazidas por 

especialistas destes setores poderão servir também para aprimorar a qualidade 

técnica das normas em negociação”298. 

Ademais, a função de controle político está prevista no artigo 4º, 

incisos 4, 5, 6, 7 e 19 do Protocolo Constitutivo, mas se mostram muito ambiciosas e 

não vem sendo efetivamente utilizadas pelo PARLASUL, sobretudo porque alguns 

dispositivos dependem de regulamentação específica pelo regimento interno a qual 

não foi realizada. 

O artigo 4º, inciso 14 do Protocolo Constitutivo299 contempla outra 

vertente da função legislativa atribuída ao PARLASUL, pois o autorizou a elaborar 

estudos e anteprojetos de normas nacionais orientados a harmonização das 

legislações nacionais dos Estados-partes com a posterior comunicação aos 
                                                           
297 Segundo Francisco Berlín Valenzuela, “estas funciones pueden ser representativas, deliberativas, 
financeiras, legislativas, de control, políticas (en sentido estricto, dado que todas las funciones del 
parlamento tienen este carácter), de inspección, jurisdiccionales, de indagación, de comunicación y 
educativas, entre otras; como es evidente, estas funciones no siempre son ejercidas en el orden 
mencionado y algunas de las acciones que sirven para una representación auténtica del electorado y 
de las distintas fuerzas sociales y económicas que cada nación genera, mismas que han de ser 
evaluadas, controladas, conciliadas y coordinadas con el fin de que permanezcan integrando un todo 
coherente, constituido por la nación soberana” (VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho 
parlamentario, Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 129). 
298 DRUMMOND, Maria Claudia. A democracia desconstruída: o déficit democrático nas relações 
internacionais e os parlamentos da integração, Brasília: Senado Federal, 2010, p. 352-353. 
299 PARLASUL. Protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, op. cit., 2015. 
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Parlamentos nacionais para eventual análise. O efetivo exercício desta competência 

seria crucial para o fortalecimento da função legislativa do Parlamento, contribuindo 

para a construção de um direito comunitário no bloco mercosulista, sobretudo em 

relação aos direitos da pessoa humana trabalhadora. Entretanto, neste aspecto 

pontuam Karina L. P. Mariano, Regiane Nitsch Bressan et. al.300: 

 
Segundo a análise que foi feita desde 2006 até 2012 se pode ver 
que muitos anteprojetos de normas foram apresentados no 
Parlasul assim como declarações e moções, mas poucos destes 
tiveram realmente repercussão ou foram levados adiante. Em 
geral, a análise das atas e notas taquigráficas revelam que os 
parlamentares usaram o Parlasul como uma plataforma para 
expressar seus interesses domésticos, sejam partidários ou 
regionais. A ausência da participação parlamentar nas decisões 
do Mercosul não pode ser atribuída simplesmente à uma 
resistência dos representantes do Executivo. Como vimos, 
mesmo quando existem mecanismos que poderiam fortalecer a 
participação dos parlamentares, estes demonstraram pouca 
capacidade de implementar essas medidas ou de mobilização 
em torno de um projeto de fortalecimento do Parlasul dentro da 
institucionalidade do bloco. 
 

Essa situação pode ser explicada pela ausência de eleições diretas 

para os Parlamentares do PARLASUL, pois é primordial que as populações dos países 

integrantes do MERCOSUL escolham democraticamente os seus representantes 

neste Parlamento da integração, sob pena de enfraquecimento desta representação 

política, pois, até o presente momento, houve o predomínio dos interesses do Poder 

Executivo dos Estados-partes em detrimento dos interesses mais amplos da 

integração mercosulista, aprofundando o déficit democrático na região. 

Ademais, os atos do Parlamento do MERCOSUL estão divididos em: 

ditames, projetos de normas, anteprojetos de normas, declarações, recomendações, 

informes e disposições (artigo 19 do Protocolo Constitutivo)301. 

Dentre esses atos exercidos pelo PARLASUL, merece destaque a 

aprovação, em dezembro de 2010, do Projeto de Norma “MERCOSUR/PM/PN 

02/2010”302 propondo a criação de uma Corte de Justiça para o MERCOSUL303 - em 

                                                           
300 MARIANO, Karina L. P. e BRESSAN, Regiane Nitsch; et. al. O problema do déficit 
democrático nos processos de integração regional, op. cit., p. 106. 
301 PARLASUL. Protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, op. cit., 2015. 
302 MERCOSUL. Proyecto de Norma - Corte de Justicia del Mercosur 
(MERCOSUR/PM/PN 02/2010), disponível em: 
<http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/file/5130/1/Proyecto%20de%20norma%20C
orte%20de%20Justicia.pdf>, acesso em: 06 jun. 2015. 
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substituição ao Protocolo de Olivos utilizado atualmente na solução de controvérsias - 

como órgão jurisdicional, judicial e independente para garantir a aplicação e a 

interpretação uniforme das normas no bloco, dotando de maior segurança e certeza 

jurídicas o processo de integração. 

A necessidade de se elevar o nível institucional do bloco mediante a 

criação de instituições de caráter supranacional é patente porque promove a 

consolidação do Estado Democrático de Direito e maior tutela aos direitos dos povos 

mercosulistas. Então, nesse aspecto particular, o papel do PARLASUL foi de crucial 

importância para alavancar a formação de um direito comum aos países do bloco. 

Entretanto, na fase atual em que se encontra o PARLASUL, ele ainda 

não atua como colegislador e nem como codecisor dos Parlamentos nacionais dos 

Estados-partes do bloco, o que evidencia o aprofundamento do déficit democrático na 

integração mercosulista. 

O artigo 20 do Protocolo Constitutivo304 trata do orçamento do 

PARLASUL, prevendo que ele elaborará e aprovará seu orçamento que será 

sustentado com aportes dos Estados-partes em função do Produto Bruto Interno 

(PIB) e do orçamento nacional de cada um deles. Os critérios de contribuição dos 

aportes serão estabelecidos por decisão do Conselho do Mercado Comum de acordo 

com a proposta do Parlamento. Essa forma de estabelecimento do orçamento do 

PARLASUL esvazia sua função financeira, pois põe ao alvedrio de órgão de decisão do 

MERCOSUL – o Conselho do Mercado Comum305 – a possibilidade de aprovação do 

orçamento do Parlamento, o que, certamente, enfraquece a sua atuação parlamentar, 

limitando suas receitas de modo que não possa atuar como representação política 

efetivamente independente dos governos dos Estados-partes do bloco. 

Inclusive, em notícia recente306, foi divulgada a crise financeira pelo 

qual passa o PARLASUL que não possui orçamento para pagar os salários dos 

                                                                                                                                                                                     
303 Para o estudo detalhado deste projeto de lei, consulte GAMBA, Juliane Caravieri Martins. O 
Projeto de norma da Corte de Justiça do MERCOSUL e o (des)amparo aos direitos humanos, 
Cadernos PROLAM/USP, São Paulo: LTr, v. 20, 2012, p. 85-114. 
304 PARLASUL. Protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, op. cit., 2015. 
305 O CMC é órgão superior e de decisão do MERCOSUL, tendo como objetivos a condução política do 
processo de integração e a tomada de decisões para assegurar o cumprimento das metas estabelecidas 
pelo Tratado de Assunção no intuito de possibilitar a constituição do mercado comum. 
306 Segundo notícia divulgada pela Revista Época, “os 122 deputados do Brasil, Argentina, Paraguai, 
Uruguai e Venezuela que compõem o parlamento do Mercosul decidiram suspender as atividades da 
instituição por falta de dinheiro para custear as despesas administrativas. Em funcionamento desde 
2007, o Parlasul cuida dos interesses comuns dos países da região, mas não tem orçamento para pagar 
os salários dos funcionários, a estrutura mínima de comunicação e a assessoria que funciona no 
Uruguai. O déficit da instituição até o mês passado foi de US$ 5,1 milhões. O maior devedor é o Brasil, 
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funcionários e manter a estrutura de comunicação e de assessoria que funciona 

atualmente em Montevidéu no Uruguai. Tal situação pode ser agravada nos próximos 

anos, comprometendo, assim, o próprio funcionamento do PARLASUL, minando a 

consolidação da representação política dos povos no MERCOSUL. 

No tocante ao processo eleitoral no PARLASUL, o Protocolo 

Constitutivo estabeleceu em seu artigo 6º307 que seria instituído o “Dia do 

MERCOSUL Cidadão” para a eleição dos parlamentares simultaneamente em 

todos os Estados-partes através de sufrágio direto, universal e secreto dos cidadãos 

do bloco, sendo fixada a data pelo Conselho do Mercado Comum até o final de 2012, o 

que não se realizou até o presente momento. É fundamental a garantia do direito de 

participação popular, principalmente através do exercício do sufrágio, como pontua 

Monica Herman Salem Caggiano308: 

 
Com efeito, o direito de participação, condensado no 
poder de sufrágio, é erigido hoje, a um dos mais eminentes 
direitos – diretamente relacionado ao homem político – 
exatamente por lhe propiciar, quer ativa quer passivamente, a 
interferência no polo epicêntrico das decisões 
políticas. [...] demais disso, o direito de sufrágio incorpora a 
prerrogativa de livre manifestação e expressão de 
posicionamentos políticos e, no campo operacional, revela-se 
como fórmula concretizadora da representação 
política, um arranjo político-constitucional, cujo quadro 
alberga o processo de eleição dos representantes/governantes 
pelos integrantes do grupo social – os 
representados/governados. Estes, nesse contexto, pronunciam-
se politicamente por intermédio de consulta eleitoral, 
selecionando seus representantes e mantendo reservado, tão só, 
o direito de não reelegê-los na hipótese de não ver suas 
expectativas atendidas.  
 

O artigo 6º309 do Protocolo Constitutivo também estabeleceu que o 

mecanismo de eleição dos Parlamentares e seus suplentes será regido pelo previsto 

                                                                                                                                                                                     
que acumula US$ 2,5 milhões de aportes atrasados. O segundo maior devedor é a Argentina, com US$ 
866 mil atrasados. A Venezuela deve US$ 857 mil e o Uruguai US$ 746 mil. O Paraguai é o país do 
Mercosul que menos deve, US$ 68 mil. A próxima reunião do Parlasul marcada para o dia 22 de junho 
está comprometida até que um plano de regularização financeira seja aprovado e os países membros 
voltem a contribuir. O Parlasul é presidido pelo deputado Saúl Ortega, da Venezuela. O vice-presidente 
é o deputado brasileiro Arlindo Chinaglia (PT-SP)”, disponível em: 
<http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/05/parlasul-suspende-atividades-por-falta-
de-dinheiro.html>, acesso em: 07 jun. 2015. 
307 PARLASUL. Protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, op. cit., 2015. 
308 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Do direito de sufrágio ativo. Do corpo eleitoral, in: 
MESSA, Ana Flávia e ALMEIDA, Fernando Dias de Menezes (Orgs.). Direito eleitoral em debate: 
estudos em homenagem a Cláudio Lembo, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 76-77, grifos da autora. 
309 PARLASUL. Protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, op. cit., 2015. 



159 
 

 
 

na legislação de cada Estado-parte a qual assegurará uma adequada representação 

por gênero, etnias e regiões segundo as realidades de cada Estado. Os Parlamentares 

serão eleitos conjuntamente com seus suplentes que os substituirão de acordo com a 

legislação eleitoral do Estado-parte respectivo, nos casos de ausência definitiva ou 

transitória. Os suplentes serão eleitos na mesma data e forma que os Parlamentares 

titulares, bem como para o exercício de idênticos períodos. 

Os Parlamentares do PARLASUL serão eleitos para o exercício de um 

mandato de quatro anos, atuarão de forma independente e não poderão ser julgados, 

civil ou penalmente, no território dos Estados-partes do MERCOSUL, em nenhum 

momento, nem durante e nem depois de seu mandato pelas opiniões e votos emitidos 

no exercício de suas funções, possuindo imunidade e prerrogativas de acordo com as 

normas vigentes do direito internacional (artigo 10, 12 e 21 do Protocolo 

Constitutivo)310. 

O artigo 5º do Protocolo Constitutivo determinou que a ocupação dos 

assentos do PARLASUL se dará com fundamento no critério denominado 

“representação cidadã” e os integrantes do Parlamento assumirão a qualidade de 

Parlamentares do MERCOSUL. A Disposição Transitória Segunda deste Protocolo 

determinou, ainda, que na primeira etapa da transição o PARLASUL seria integrado 

por dezoito parlamentares de cada Estado-parte, sendo aplicada na etapa seguinte 

aquilo que fosse estabelecido por Decisão do Conselho do Mercado Comum mediante 

proposta do Parlamento adotada até 31 de dezembro de 2007311. 

Somente em dezembro de 2010, foi aprovado o Acordo Político para 

a Consolidação do MERCOSUL pela Decisão nº 28/2010 do CMC, estabelecendo, sob 

inspiração do Parlamento Europeu, o critério de proporcionalidade atenuada 

para a composição das representações parlamentares nacionais a partir de um piso de 

dezoito membros. 

Maria Cláudia Drummond312 analisou a aplicação desta 

proporcionalidade na eleição dos Parlamentares do PARLASUL apta a fixar o número 

de representantes a serem eleitos por cada Estado-parte: 

 

                                                           
310 PARLASUL. Protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, op. cit., 2015. 
311 PARLASUL. Protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, op. cit., 2015. 
312 DRUMMOND, Maria Claudia. Nota informativa nº 1966, de 2013, disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cpcms/eleicoes-
parlasul-brasil/nota-informativa-nr.-1966>, acesso em: 06 jun. 2015. 
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As eleições diretas dos parlamentares paraguaios para o 
Parlamento do MERCOSUL foram realizadas simultaneamente 
com as eleições gerais daquele País e a definição paraguaia de 
um piso de representação nacional de 18 parlamentares impôs 
aos demais integrantes do bloco um fato consumado. 
A partir desse evento, e, segundo o acordado, o cálculo do 
número de representantes por Estado Parte obedeceria a uma 
fórmula chamada de “proporcional progressiva”, tendo por base 
as respectivas populações. Desta forma, as bancadas nacionais 
ficariam assim distribuídas: 
1) População de até 15 milhões de habitantes o piso, isto é, 18 
parlamentares (Paraguai e Uruguai). 
2) De 15 a 40 milhões de habitantes: o piso, isto é, 18, mais um 
assento para cada 1 milhão adicional, chegando-se ao número 
máximo de 18+25, ou seja, 43 parlamentares. É o caso da 
Argentina, que conta com aproximadamente 40 milhões de 
habitantes. A Venezuela, com cerca de 28 milhões de 
habitantes, teria 18+13, ou seja, 31 parlamentares. 
3) De 40 a 80 milhões de habitantes: 43 parlamentares mais um 
assento para cada 2,5 milhões adicionais, chegando-se a um 
máximo de 43+16, ou seja, 59 parlamentares (para um país de 
80 milhões de habitantes). 
4) de 80 a 120 milhões de habitantes: 59 parlamentares mais 
um assento para cada 5 milhões adicionais, chegando-se a um 
máximo de 59+8, ou seja, 67 parlamentares (para um país de 
120 milhões de habitantes). 
5) A partir de 120 milhões de habitantes: 67 parlamentares mais 
um assento para cada 10 milhões adicionais (o Brasil, com cerca 
de 190 milhões de habitantes, segundo o último censo, contaria 
com 67+7+74). 
O Acordo Político previa que, até que se realizassem as eleições 
diretas nos Estados Partes ou até que ingressasse um novo país 
no Mercosul, as bancadas nacionais do Brasil e da Argentina 
seriam compostas do piso, isto é, dezoito parlamentares, mais 
um terço da diferença entre o piso e o número máximo de 
parlamentares outorgado a esses países. Assim, Argentina e 
Brasil chegaram aos números de 26 e 37 representantes, 
respectivamente, para as suas bancadas nacionais. 
No Brasil, perdido o prazo para a realização de eleições para o 
Parlamento do Mercosul, juntamente com o pleito de 2010, 
cabe agora ao Congresso Nacional aprovar a legislação que as 
regulamente, de modo que possam ser realizadas juntamente 
com as eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, 
Governador e Vice-Governador de Estado e Distrito Federal, 
Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado 
Distrital (eleições gerais) em outubro de 2014. 
 

Bruno Theodoro Luciano313 apresenta as etapas da incorporação da 

representação cidadã no PARLASUL na Tabela a seguir: 

 

                                                           
313 LUCIANO, Bruno Theodoro. Eleições na integração regional: desenvolvimento das proposições 
nacionais para as eleições diretas do Parlamento do MERCOSUL, Revista E-legis, Brasília, n. 13, 
jan./abr. 2014, p. 60. 
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Estados-

membros 

População 

(aproximada 

em milhões) 

Primeira 

Etapa 

(2006-2010) 

Segunda Etapa 

(2011-2014) 

Segunda Etapa 

II 

(Pós-2014 e 

adesão da 

Venezuela) 

Uruguai 3,3 18 18 18 

Paraguai 6,4 18 18 18 

Venezuela 27,6 - - 31 

Argentina 41,7 18 26 43 

Brasil 203,4 18 37 74 

Total 282,4 72 99 184 

FONTE: Luciano (2014) 

 

Desse modo, a referida tabela aponta314: 

 
Em um primeiro momento, o número das bancadas nacionais 
manter-se-ia o mesmo, seguindo a distribuição já utilizada pela 
antiga CPC. Em uma segunda etapa, em que os Estados 
nacionais passam a realizar internamente a eleição direta de 
seus parlamentares para o Mercosul, o critério de representação 
cidadã passa a ser aplicado transitoriamente, mantendo-se as 
representações paraguaias e uruguaias com 18 parlamentares, 
enquanto as delegações argentina e brasileira passam a contar 
com 26 e 37 vagas, respectivamente. A partir de 2014, com a 
conclusão da adesão venezuelana e a realização de eleições 
diretas para o Parlasul em todos os Estados do bloco, a 
distribuição das vagas chega a seu estágio final, quando 
novamente aumenta-se o número de assentos das 
representações argentina e brasileira. Atualmente o processo de 
inserção da representação cidadã encontra-se no primeiro 
estágio de sua segunda etapa, em que as delegações nacionais já 
apresentam alguma diferenciação numérica, porém transitória e 
reduzida. 
  

Assim, verifica-se que o processo eleitoral para a eleição dos 

parlamentares do PARLASUL se encontra em etapas diferenciadas em cada Estado-

parte do MERCOSUL. Até o presente momento, somente o Paraguai realizou, em 

2008 e 2013, as eleições diretas para a escolha de seus dezoito Parlamentares, 

enquanto os demais Estados-partes buscam a aprovação de uma legislação nacional 

que regulamente o referido pleito. 

No caso do Paraguai, as referidas eleições diretas para os dezoito 

Parlamentares do MERCOSUL se basearam nas Resoluções Eleitorais315 do 
                                                           
314 LUCIANO, Bruno Theodoro. Eleições na integração regional: desenvolvimento das proposições 
nacionais para as eleições diretas do Parlamento do MERCOSUL, op. cit., p. 60. 
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Tribunal Superior de Justiça Eleitoral paraguaio sob nº 55/07, para as 

eleições de 2008, e sob nº 65/12 para as eleições de 2013. Em tais resoluções, o país 

se constituiu em Colégio Eleitoral Único, adotando o critério utilizado para as eleições 

de Presidente e Vice-Presidente da República e de Senadores titulares e suplentes. 

Segundo Bruno Theodoro Luciano316, “nas duas eleições realizadas, o sistema 

eleitoral adotado foi o de listas partidárias preordenadas para as vagas de titulares e 

suplentes, modelo igualmente utilizado, também, na eleição de Senadores do país”. 

Por sua vez, a Argentina possui atualmente a Lei nº 27.120 – 

sancionada em 29 de dezembro de 2014 e promulgada em 06 de janeiro de 2015 - que 

introduziu significativas alterações nos artigos 53, 60, 60 bis, 120 bis, 122, 124, 124 

bis, 124 ter, 124 quáter, 164 quinquies, 164 sexies, 164 septies, 164 octies do Código 

Eleitoral argentino, bem como modificações nos artigos 34, 35, 36 da Lei n° 26.215 

acerca do financiamento dos partidos políticos, dentre outras317, a fim de 

regulamentar em definitivo a eleição dos Parlamentares do MERCOSUL no país. 

Destacam-se os preceitos dos artigos 124 bis a 124 octies que dispõem 

especificamente sobre os Parlamentares do MERCOSUL318: 

 
Artículo 164 bis: Sistema de elección. Los parlamentarios del 
Mercosur se elegirán por un sistema mixto: a) Veinticuatro 
(24) parlamentarios serán elegidos en forma directa por 
distrito regional: un parlamentario por cada una de las 23 
provincias y un parlamentario por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; b) El resto de parlamentarios serán elegidos en 
forma directa por el pueblo de la Nación, por distrito nacional, 
a cuyo fin el territorio nacional constituye un distrito único. 
 
Artículo 164 ter: Postulación por distritos regionales 
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Podrán postular candidatos a parlamentarios del Mercosur 
por distrito regional provincial y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las agrupaciones políticas de distrito 
correspondientes. Cada elector votará por una sola lista 
oficializada de un único candidato con dos suplentes.  
Resultará electo parlamentario del Mercosur por distrito 
regional provincial o en su caso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el candidato de la agrupación política, que 
obtuviere la mayoría de los votos emitidos en el respectivo 
distrito. 

                                                                                                                                                                                     
315 Disponível em: <http://tsje.gov.py/>, acesso em: 06 jan. 2015. 
316 LUCIANO, Bruno Theodoro. Eleições na integração regional: desenvolvimento das proposições 
nacionais para as eleições diretas do Parlamento do MERCOSUL, op. cit., p. 65. 
317 ARGENTINA. Lei nº 27.120 - Elección de parlamentarios del MERCOSUR, disponível em: 
<http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/240491/norma.htm>, acesso 
em: 06 jan. 2015. 
318 ARGENTINA. Lei nº 27.120 - Elección de parlamentarios del MERCOSUR, op. cit., 2015. 
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Artículo 164 quáter: Postulación por distrito nacional. 
Podrán postular listas de candidatos a parlamentarios del 
Mercosur por distrito nacional, las agrupaciones políticas de 
orden nacional. Cada elector votará por una sola lista 
oficializada, de candidatos titulares cuyo número será igual al 
de los cargos a cubrir e igual número de candidatos suplentes. 
Los cargos a cubrir se asignarán conforme al orden 
establecido por cada lista y con arreglo al siguiente 
procedimiento: a. El total de votos obtenidos por cada lista que 
haya alcanzado como mínimo el tres por ciento (3 %) del 
padrón electoral nacional será dividido por uno (1), por dos 
(2), por tres (3) y así sucesivamente hasta llegar al número 
igual al de los cargos a cubrir; b. Los cocientes resultantes, con 
independencia de la lista de que provengan, serán ordenados 
de mayor a menor en un número igual al de los cargos a 
cubrir; c. Si hubiera dos o más cocientes iguales se los 
ordenará en relación directa con el total de los votos obtenidos 
por las respectivas listas y si éstos hubieren logrado igual 
número de votos el ordenamiento resultará de un sorteo que a 
tal fin deberá practicar la Cámara Electoral Nacional; d. A 
cada lista le corresponderán tantos cargos como veces sus 
cocientes figuren en el ordenamiento indicado en el inciso b). 
 
Artículo 164 quinquies: Presentación de modelos de 
boletas. Para la categoría parlamentarios del Mercosur se 
presentarán dos secciones de boletas: una correspondiente a la 
elección de parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, 
ante la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal; y otra 
correspondiente a la elección de parlamentarios del Mercosur 
por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ante las juntas electorales nacionales de los 
respectivos distritos. 
 
Artículo 164 sexies: Escrutinio. El escrutinio se practicará 
por lista oficializada por cada agrupación, sin tomar en cuenta 
las tachas o sustituciones que hubiere efectuado el votante. 
 
Artículo 164 septies: Proclamación. Se proclamarán 
parlamentarios del Mercosur a quienes resulten elegidos con 
arreglo al sistema mixto descripto precedentemente. Serán 
suplentes de cada lista, los titulares no electos y los suplentes 
que la integraron, según el orden en que figuraban. 
 
Artículo 164 octies: Sustitución. En caso de muerte, 
renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente 
de un parlamentario del Mercosur lo sustituirá el que figure 
como primer suplente de su lista de acuerdo al artículo 164 
septies. 
 

Vislumbra-se a importância da recém-aprovada lei que permitiu a 

regulamentação da eleição dos representantes argentinos no Parlamento do 

MERCOSUL, sendo passo fundamental para o aprofundamento da democracia do 
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bloco. A lei propôs um regime misto para a eleição dos quarenta e três parlamentares 

argentinos (número previsto após a conclusão da fase 2 da segunda etapa): vinte 

serão eleitos diretamente pelo distrito regional, sendo um parlamentar para cada 

uma das vinte e três províncias argentinas e um parlamentar pela cidade de Buenos 

Aires, enquanto o resto dos parlamentares serão eleitos diretamente por distrito 

nacional, com um distrito único319. 

Além disso, o governo argentino, através do Decreto nº 11/2015, 

oficializou a eleição dos Parlamentares do MERCOSUL prevista para ocorrer em 

outubro de 2015 juntamente com a eleição presidencial, pois enquanto o “Dia do 

MERCOSUL Cidadão” não for oficialmente estabelecido, as eleições para os 

Parlamentares da integração serão simultâneas com as eleições nacionais. 

No Brasil há dois projetos de lei sobre as eleições diretas para os 

Parlamentares do MERCOSUL que merecem menção.  

O primeiro é o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 

5.279/09320 de autoria do Deputado Carlos Zaratini (PT-SP) que foi apresentado em 

22 de maio de 2009 a fim de regulamentar as eleições para 2010. Em razão de 

demora nos trâmites legislativos, foi incluído, em 13 de abril de 2011, um substitutivo 

pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional prevendo a realização das 

primeiras eleições para o PARLASUL em 05 de outubro de 2014, conjuntamente com 

as eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Governadores, Senadores 

e Deputados. O projeto foi discutido em Plenário em 20 de março de 2012, porém não 

se chegou a nenhum consenso, sendo adiada a votação por duas sessões, 

posteriormente, foi apresentado requerimento para o seu adiamento, estando o 

projeto parado até o presente momento. 

Merece destaque o artigo 2º do PL 5.279/09 prevê que os 

Parlamentares do MERCOSUL seriam eleitos pelo sistema proporcional por meio de 

listas pré-ordenadas pelos partidos ou coligações, observados os procedimentos de 

distribuição de lugares vigentes para as eleições de deputados federais, sendo a 

circunscrição eleitoral o país. 

O artigo 4º, por sua vez, estabelece que o preordenamento das listas 

de candidaturas assegure a presença de representantes de ambos os sexos e de 
                                                           
319 Disponível em: <http://www.infonews.com/nota/180258/el-gobierno-oficializo-las-elecciones-de-
parlamentarios-del-mercosur>, acesso em: 06 jun. 2015. 
320 Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=435878>, acesso em: 
06 jun. 2015. 
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distintas regiões do país ao dispor que “cada partido ou coligação registrará no 

Tribunal Superior Eleitoral uma lista de candidaturas em número que corresponda a 

até cento e cinquenta por cento do número de lugares a preencher. A composição da 

lista de candidaturas de cada partido ou coligação obedecerá às seguintes regras: I – 

candidatos com domicílio eleitoral nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul ocuparão, em cada lista, vagas na proporção dos lugares que o conjunto 

de estados que compõe a região ocupa na Câmara dos Deputados; II – o mínimo de 

trinta por cento e o máximo de setenta por cento das vagas, em cada lista, será 

ocupado por candidaturas de cada sexo e etnia. A candidatura ao cargo de 

parlamentar do Mercosul é incompatível com a candidatura ao desempenho de 

mandato eletivo no Poder Legislativo ou no Poder Executivo do Estado Parte”, 

garantindo uma atuação isenta do Parlamentar sem relação direta com os interesses 

dos governos dos Estados-partes. 

Há também o Projeto de Lei do Senado Federal nº 126/11321 de 

autoria do Senador Lindbergh Farias (PT-RJ) que foi apresentado em 29 de março de 

2011 a fim de disciplinar as eleições para o PARLASUL em 2012 em conjunto com as 

eleições municipais que seriam realizadas em 07 de outubro de 2012. Novamente, em 

razão de demora nos trâmites legislativos, este projeto não foi aprovado em tempo 

hábil, recebeu substitutivo para a sua aprovação para as eleições de 2014, o que não 

se efetivou, estando parado desde 13 de março de 2014, pois aguarda manifestação da 

Coordenação Legislativa do Senado. 

Maria Cláudia Drummond322 afirma que este projeto de lei do Senado 

difere daquele proposto pela Câmara dos Deputados em relação ao sistema de 

votação e à circunscrição: 

 
Segundo dispõe o art. 3º, dos setenta e cinco Parlamentares do 
Mercosul nacionais, vinte e sete - chamados de Representantes 
Estaduais - serão eleitos, um por cada Estado e um pelo Distrito 
Federal pelo voto majoritário (§1º). [...] 
Os demais quarenta e oito parlamentares – Representantes 
Federais – serão eleitos pelo sistema proporcional, por meio de 
listas fechadas e preordenadas de candidatos registrados pelos 
respectivos Partidos ou Coligações (art. 2°). 
Em ambos os casos a circunscrição será o Estado. 

                                                           
321 Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99608>, acesso em: 06 
jun. 2015. 
322 DRUMMOND, Maria Claudia. Nota informativa nº 1966, de 2013, op. cit., 2015. 
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Vê-se, assim, que o autor optou por acolher um sistema misto 
de voto, combinando a eleição majoritária, de forma a garantir a 
representação de todos os Estados e do Distrito Federal no 
Parlamento do Mercosul, com a lista partidária fechada e 
preordenada. 
A preodenação das listas de Representantes Federais também 
difere do projeto de lei [...] do Deputado Carlos Zarattini, no 
que diz respeito ao cálculo do número de vagas em cada Estado 
e o Distrito Federal para a composição da lista de candidatos 
por Partido ou Coligação. Segundo a proposta do Senador 
Lindbergh Farias, este número deverá ser proporcional à 
quantidade de lugares que os respectivos Estados e o Distrito 
Federal ocupam atualmente na Câmara dos Deputados. Dessa 
maneira, as Unidades da Federação com oito lugares na Câmara 
dos Deputados teriam uma vaga na lista partidária – ou de 
coligação – para Representante Federal no Parlamento do 
Mercosul. Os estados com número maior de vagas, São Paulo e 
Minas Gerais, teriam seis e cinco representantes, 
respectivamente. 
 

Portanto, no caso brasileiro, ambos os projetos de lei se encontram 

praticamente parados nas suas respectivas Casas Legislativas, não evoluindo 

nenhuma das propostas para a eleição direta dos representantes brasileiros no 

PARLASUL.  

Outrossim, o Uruguai, apesar de sediar o MERCOSUL e seu 

Parlamento, sendo, ainda, um dos Estados fundadores do bloco, não houve projeto de 

lei para a regulamentação das primeiras eleições de seus Parlamentares para o 

PARLASUL, estando ausente qualquer normatização a esse respeito, dificultando as 

eleições diretas para os representantes uruguaios neste órgão, pondo em debate a sua 

própria credibilidade como órgão de representação dos povos mercosulistas.  

Por seu turno, a Venezuela também não apresentou até o momento 

nenhuma regulamentação para as eleições diretas dos seus representantes ao 

Parlamento do MERCOSUL. Talvez, esse fato decorra do processo de adaptação do 

Estado venezuelano ao bloco mercosulista, visto que sua adesão foi turbulenta e 

ocorreu apenas em junho de 2012 mediante a suspensão do Paraguai do bloco como 

retaliação ao impeachment “relâmpago” imposto ao ex-Presidente Fernando Lugo. 

Apenas em julho de 2013, houve a revogação da suspensão do Paraguai em razão da 

posse do Presidente eleito Horacio Cartes. Entretanto, o retorno do Paraguai não está 

sendo tão tranquilo porque o país contesta as características jurídicas do ingresso da 

Venezuela como membro pleno do MERCOSUL, indicando dificuldades para a 

integração mercosulista. 
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Talvez a aprovação de textos normativos para viabilizar as eleições 

diretas dos Parlamentares do MERCOSUL, independentes do Poder Legislativo dos 

Estados-partes, esbarre na questão financeira e orçamentária dos países 

mercosulistas, especificamente em relação ao pagamento dos vencimentos mensais e 

das despesas de pessoal oriundos da atividade parlamentar, dificultando a 

consolidação da representação política no bloco. 

Portanto, vislumbra-se que o processo eleitoral no PARLASUL se 

encontra precário e desarticulado, comprometendo a credibilidade na representação 

política dos povos da região e aprofundando o déficit democrático já existente em 

função da ausência praticamente total no referido Parlamento das funções clássicas 

atribuídas aos Poderes Legislativos na contemporaneidade. Tal situação é 

corroborada pelo fato de que somente o Paraguai já realizou eleições diretas para os 

seus representantes no PARLASUL e a Argentina caminha para a formalização desse 

processo provavelmente em outubro de 2015, havendo também total ausência de 

propostas legislativas no Uruguai e na Venezuela para a eleição dos Parlamentares 

mercosulistas e, ainda, o Brasil possui mais de um projeto de lei no Congresso 

Nacional que tramitam sem nenhuma perspectiva plausível para sua conclusão.  

É preciso avançar mais na realização das eleições dos parlamentares, 

de forma simultânea em todos os Estados-partes, através de sufrágio direto, 

universal e secreto dos cidadãos mercosulistas, pois “[...] o sufrágio configura o 

momento de participação política de maior relevância para os integrantes de uma 

comunidade politicamente organizada, traduzindo, por isso, mais que um direito – 

um dever em relação ao cidadão, que somente vem a integralizar o ‘status civitatis’ 

com a efetiva possibilidade de interveniência no pólo do exercício do poder 

político”323. Sem essa efetiva participação popular na escolha dos representantes do 

Parlamento do MERCOSUL, todo o processo corre sério risco de esvanecer com a 

falta de credibilidade e confiança dos povos representados. 

  

                                                           
323 CAGGIANO, Monica Herman Salem. O cidadão-eleitor. O voto e o papel que desempenha 
no quadro brasileiro, in: MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva (Org.). As vertentes do direito 
constitucional contemporâneo, Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 539. 
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4 O TRABALHO E O DIREITO HUMANO E SOCIAL AO TRABALHO 

DIGNO  

 

O homem como ser social e político estabeleceu regras de 

coexistência em comunidade desde tempos remotos da civilização humana, pois 

sentiu a necessidade da criação de normas para a regulação das relações sociais em 

substituição ao uso da força física como único modo de impor a vontade do “mais 

forte” sobre o “mais fraco”. 

As atividades dos seres humanos são exteriorizadas através das 

relações entre os seus semelhantes ou de ações sobre os bens, sejam materiais ou 

imateriais, estando todas reguladas pelo direito. Sem o direito, em nível interno e 

internacional, a sociedade tenderia a se desintegrar e haveria total anomia, porque o 

direito não existe senão na sociedade e para a sociedade (ubi societas, ibi jus). 

Nesse contexto, no decorrer dos séculos de história e de 

amadurecimento da civilização humana, evoluiu a concepção da dignidade da pessoa 

humana como indissociável do direito, em especial no âmbito dos direitos humanos, 

incluindo os direitos sociais trabalhistas, nos planos interno e internacional. 

A dignidade humana não esteve sempre presente nas normas escritas 

ou costumeiras para todos os povos, as comunidades e os Estados, mas foi sendo 

construída e reconstruída historicamente ao longo do tempo como será visto a seguir. 

 

4.1 A DIGNIDADE HUMANA NUMA CONCEPÇÃO JUSFILOSÓFICA  

 

Os acontecimentos sociais, políticos e econômicos relacionados com 

o capitalismo industrial e as revoluções operárias subverteram a organização da 

sociedade, evidenciando graves problemas que culminaram em fins do século XIX na 

primeira Questão Social: a Questão Operária oriunda do conflito entre capital e 

trabalho.  

A Doutrina Social da Igreja - apesar de criticar o uso da revolução 

armada para a minimização das desigualdades sociais: a luta de classes entre 

burguesia e proletariado defendida pelo marxismo - conclamou os povos e os Estados 

a buscarem uma ordem social justa, asseverando a necessidade de aplicar a 

autoridade das leis contra os empregadores que desonravam a pessoa humana com 

condições iníquas, indignas e degradantes de trabalho. 
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Neste processo, a Encíclica Rerum Novarum (Sobre a Condição dos 

Operários) do Papa Leão XIII, de 15 de maio de 1891, representou o primeiro marco 

na crítica da questão operária pela Igreja, na medida em que afastou soluções 

extremistas apregoadas pelo marxismo e socialismo, tentando conciliar os interesses 

de Estado, empregadores e trabalhadores, porém, não houve significativas alterações 

do status quo instituído, sendo pequenos os benefícios auferidos pelo operariado 

neste momento histórico.  

Houve também outros movimentos sociais dos operários, com 

destaque para a Primeira Conferência Internacional do Trabalho em Berlim (1897); a 

Organização Cristã do Trabalho em Zurique (1897); a criação, em Bruxelas, da 

comissão para organizar um Organismo Internacional do Trabalho (1897); o 

Congresso de Paris para a Fundação Internacional para a Proteção dos Trabalhadores 

(1900); a criação da Associação Internacional de Proteção Legal dos Trabalhadores 

em Basiléia (1901) e o Congresso da Filadélfia (1915)324.  

Esses movimentos sociais - contra o quadro de miséria humana 

engendrado pelo capitalismo industrial - impulsionaram a proliferação da legislação 

trabalhista no século XX, inicialmente nos países da Europa e depois nas Américas, 

buscando o resguardo dos direitos laborais e de maior autonomia de vontade nos 

contratos de trabalho325. 

No início do século XX, houve o chamado “Constitucionalismo 

Social” que representou a inclusão de direitos sociais e normas de proteção aos 

trabalhadores nos textos das Constituições, sendo precursoras a do México e a da 

Alemanha. 

A Constituição do México, de 1º de maio de 1917, incorporou os 

direitos trabalhistas como: jornada máxima de oito horas, proibição do trabalho de 

menores de doze anos, limitação a seis horas da jornada de trabalho dos menores de 

dezesseis anos, descanso semanal após seis dias de trabalho, proteção à maternidade, 

salário mínimo, direito de greve lícita quando almejar o equilíbrio entre os fatores de 

produção etc.326 

                                                           
324 SUSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do trabalho, 3. ed. atual., São Paulo: LTr, 2000, 
p. 81-108. 
325 Para maiores detalhes, consulte MAIOR, Jorge Luiz Souto. Curso de direito do trabalho: teoria 
geral do direito do trabalho, v. 1, parte 1, São Paulo: LTr, 2011. 
326 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Curso de direito do trabalho, op. cit., 2011. 
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Na Alemanha, a Constituição de Weimar, aprovada em 31 de julho de 

1919, também repercutiu na Europa ao elevar vários direitos dos trabalhadores ao 

patamar constitucional, principalmente na seara das relações coletivas de trabalho, 

tais como: participação dos trabalhadores na empresa, liberdade de coalizão e 

sindicalização etc. 327 

A criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919, 

após o término da Primeira Guerra Mundial, objetivou a tutela, em nível 

internacional, dos direitos dos trabalhadores através de convenções e recomendações 

firmadas pelos seus Estados-membros, contribuindo para o aprofundamento da 

proteção ao trabalho em contraposição ao capitalismo predatório. 

A Declaração de Filadélfia da OIT, de 10 de maio de 1944, é enfática 

ao estabelecer que: o trabalho não é uma mercadoria; a penúria constitui um 

perigo para a prosperidade geral e a luta contra a carência, em qualquer Estado, deve 

ser conduzida com infatigável energia, e por um esforço internacional contínuo e 

conjugado, no qual os representantes dos empregadores e dos empregados discutam, 

em igualdade, com os dos Governos, e tomem com eles decisões de caráter 

democrático, visando ao bem comum (artigo I). 

Tem-se início, assim, o processo de internacionalização dos direitos 

humanos que assumem importância significativa no cenário internacional, sobretudo 

com a criação da OIT, em 1919, e da ONU, em 1945, dentre outros organismos 

internacionais.  

A internacionalização dos direitos humanos e o Constitucionalismo 

Social demonstram que o trabalho não pode ser considerado como mera mercadoria 

e o trabalhador aviltado em sua dignidade, evidenciando a necessidade de 

intervenção de um Estado de Direito Social na seara econômica e nas relações de 

trabalho capaz de efetivamente regulamentar a ordem econômica e social, não a 

deixando ao livre alvedrio do laissez-faire capitalista. 

Nesse contexto, a dignidade da pessoa humana despontou de modo 

mais enfático no plano jurídico após o término da Segunda Guerra Mundial - na qual 

se verificou a prática de atrocidades contra a pessoa humana oriunda dos regimes 

totalitários, em especial nazista, fascista e franquista -, como princípio e valor de 

                                                           
327 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Curso de direito do trabalho, op. cit., 2011. 
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maior hierarquia axiológica nos Estados Democráticos de Direito328, sendo a 

referência ético-jurídica a inspirar o direito construído e positivado. 

Após longos anos de evolução histórica da humanidade, verificou-se 

que todas as pessoas merecem igual respeito e consideração, independentemente da 

etnia, do sexo, da classe social, da religião ou da cultura a que pertençam. Essa 

acepção da dignidade humana foi, no século XX, incorporada nos ordenamentos 

jurídicos de diversos países, principalmente ocidentais, destacando-se a Alemanha, a 

Itália, Portugal, Espanha e na América Latina embora com diferentes intensidades e 

perspectivas jurídicas. 

Entretanto, a concepção jurídica de dignidade da pessoa humana 

possui antecedentes histórico-filosóficos que devem ser compreendidos os quais 

remontam ao período Axial compreendido entre os anos de 600 a.C a 480 a.C. Assim, 

são deste período as primeiras reflexões do homem sobre si mesmo e a tentativa de 

explicar a ideia de dignidade humana, destacando-se grandes mestres como 

Zaratrusta na Pérsia, Buda na Índia, Lao-Tsé e Confúcio na China, Pitágoras (filósofo 

grego pré-socrático) na Grécia e Dêutero-Isaías329 em Israel os quais difundiram 

ideias acerca da compreensão do homem no mundo. 

De acordo com Fábio Konder Comparato330, “[...] é a partir do 

período axial que, pela primeira vez na História, o ser humano passa a ser 

considerado, em sua igualdade essencial, como ser dotado de liberdade e razão ou 

costumes sociais. Lançavam-se, assim, os fundamentos intelectuais para a 

compreensão da pessoa humana e para a afirmação da existência de direitos 

universais, porque a ela inerentes”. Entretanto, foram necessários vinte e cinco 

                                                           
328 De acordo com Flávia Piovesan, “no âmbito do direito constitucional ocidental, são adotados 
Textos Constitucionais abertos a princípios, dotados de elevada carga axiológica, com destaque para o 
valor da dignidade humana. Esta será a marca das Constituições europeias do Pós-Guerra. Observe-se 
que, na experiência brasileira e mesmo latino-americana, a abertura das Constituições a princípios e a 
incorporação do valor da dignidade humana demarcarão a feição das Constituições promulgadas ao 
longo do processo de democratização política. Basta atentar à Constituição brasileira de 1988, em 
particular à previsão inédita de princípios fundamentais, entre eles o princípio da dignidade da pessoa 
humana” (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, 7. 
ed. rev. ampl. e atual., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 29). 
329 O livro de Isaías abrange um período de quase trezentos anos, assim, nem todos os capítulos 
poderiam ter sido escritos pela mesma pessoa. A maioria dos estudiosos da Bíblia acredita que os 
capítulos 01 a 39 foram escritos pelo profeta chamado Proto-Isaías, enquanto os capítulos 40 a 55 
teriam sido escritos por profetas anônimos que viveram nos séculos seguintes, sendo chamados de 
Dêutero-Isaías (COLEÇÃO GRANDES HERÓIS BÍBLICOS, Profetas: Oséias, Amós, Isaías, Miquéias, 
Daniel, Jeremias, Ezequiel, Jonas, Zacarias, v. 1, Revista das Religiões, São Paulo: Editora Abril, 2006, 
p. 35). 
330 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, 3. reimpr., São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 11-12. 
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séculos para que se positivasse num documento escrito de cunho universal: a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 o preceito de que todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos (artigo I). 

As discussões filosóficas acerca da dignidade humana e da própria 

essência do homem avançaram nos séculos, sofrendo a influência da Igreja Católica 

em seus primeiros tempos, sobretudo pela discussão entre os doutores da Igreja no 

Concílio de Nicéia, em 325, acerca da identidade de Jesus Cristo como pessoa ou filho 

de Deus. Decidiu-se, como dogma de fé, que Jesus possuía dupla natureza (humana e 

divina) numa única pessoa. Essa postura explica o uso da expressão “pessoa humana” 

ao se referir ao ser humano, nos documentos que foram escritos após esse concílio, 

firmando-se, em especial, no Direito Internacional dos Direitos Humanos331. 

Posteriormente, houve a rediscussão do dogma de fé proclamado no 

Concílio de Nicéia inicialmente por Boécio, filósofo e teólogo romano que, no início 

do século VI, imprimiu ao conceito de pessoa sentido diverso: “diz-se propriamente 

pessoa a substância individual da natureza racional (persona proprie dicitur naturae 

rationalis individua substantia)”, estabelecendo que pessoa é a própria substância do 

homem e não algo exterior a ele. Essa postura filosófica influenciou, 

significativamente, o pensamento de São Tomás de Aquino na Summa Theologiae332.  

A concepção filosófica acerca da dignidade humana sofreu, até o 

período renascentista, expressiva influência da Igreja Católica que no Ocidente 

consolidou a ideia da criação do homem à imagem e semelhança de Deus a partir de 

uma interpretação das Sagradas Escrituras conhecidas como Pentateuco333. 

O homem era visto como um ser que possuía posição de prevalência 

na criação divina, em detrimento dos demais seres animais, em razão das assertivas 

contidas no Livro do Gênesis do Antigo Testamento, pois Deus, ao fazer o homem à 

sua imagem e semelhança, teria lhe outorgado o domínio sobre “os peixes do mar, as 

aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam 

sobre a Terra”334. 

                                                           
331 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, op. cit., p. 19. 
332 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, op. cit., p. 20. 
333 O Pentateuco representa os cinco primeiros livros do velho testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, 
Números e Deuteronômio, sendo conhecido como Torá pelos judeus. 
334 Livro do Gênesis, Capítulo 1, Versículo 26, BÍBLIA SAGRADA. Edição Pastoral, tradução, 
introdução e notas de Ivo Storniolo, São Paulo: Paulus, 88. reimpr., 2013, p. 14. 
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O homem foi incumbido pelo próprio Deus de dar a cada um dos 

animais um nome335, demonstrando a sua importância no âmbito da criação divina. 

Consta, ainda, no Livro do Gênesis que, após o episódio do dilúvio, Deus teria 

abençoado Noé e seus filhos, dizendo: “Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a 

Terra. Todos os animais da terra temerão e respeitarão vocês; as aves do céu, os 

répteis do solo e os peixes do mar estão no poder de vocês. Tudo o que vive e se move 

servirá de alimento para vocês. E a vocês eu entrego tudo, como já lhes havia 

entregue os vegetais”336. 

Estas passagens bíblicas do Antigo Testamento demonstram o 

significado teológico do homem como criatura criada à imagem e semelhança de 

Deus o que impactava na concepção de dignidade humana como algo inerente a um 

ser divino. O Criador teria outorgado ao homem o papel de guardião da natureza e 

dos animais, sendo o detentor de uma dignidade inerente à sua condição de “criatura 

divina”. Então, consolidou-se nas doutrinas religiosas cristãs a visão do homem como 

imago Dei o que influenciou a compreensão da dignidade humana num aspecto de 

transcendência divina, firmando-se a ideia de que o homem é um ser único e 

individual criado à semelhança de Deus. 

Essas ideias teocêntricas influenciarão a concepção de dignidade 

humana por vários séculos, principalmente durante a Idade Média, em razão do 

poder religioso, político e econômico da Igreja Católica até o século XV quando 

Giovanni Pico della Mirandola337, filósofo humanista, apresenta ao mundo “O 

Discurso sobre a Dignidade do Homem” (Oratio de Hominis Dignitate) contestando 

os dogmas católicos e filosóficos até então construídos acerca do homem e de sua 

dignidade. 

                                                           
335 Livro do Gênesis, Capítulo 2, Versículos 19-20, BÍBLIA SAGRADA, op. cit., 2013, p. 15. 
336 Livro do Gênesis, Capítulo 9, Versículos 01-04, BÍBLIA SAGRADA, op. cit., 2013, p. 20-21. 
337 Giovanni Pico della Mirandola, nasceu em Mirandola, próximo a Modena (Itália), em 24 de 
fevereiro de 1463, morrendo aos trinta e um anos de idade em Florença, em 17 de novembro de 1494, 
ficando conhecido como “a fênix dos gênios”. Entre 1479 e 1480, Pico della Mirandola realizou o curso 
de Letras em Ferrara e, posteriormente, instalou-se em Pádua (1481-1482), onde se dedicou aos 
estudos de Filosofia e Teologia, resgatando as ideias de Platão, Aristóteles e São Tomás de Aquino, 
aprofundando seus conhecimentos nas línguas latina, grega, árabe e hebraica. A partir de 1484, Pico 
della Mirandola ingressou na Academia Florentina e, acolhendo os ensinamentos de seu mestre 
Marcílio Ficino, alterou suas concepções do aristotelismo paduano para o platonismo florentino. De 
1485 a 1486, dirigiu-se a Paris para aperfeiçoar seus conhecimentos em Filosofia e línguas orientais e 
depois retornou à Itália onde aprofundou seus estudos na Cabala e no hebraico (GANHO, Maria de 
Lourdes Sirgano. Acerca do pensamento de Giovanni Pico della Mirandola, in: 
MIRANDOLLA, Giovanni Pico della. Discurso sobre a dignidade do homem (Oratio de Hominis 
Dignitate), tradução de Maria de Lurdes Sirgato Ganho, edição bilíngue, Lisboa – Portugal: Edições 70 
Ltda., 2006, p. XVI). 
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Em 1486, Pico della Mirandola, com vinte e três anos, redigiu a sua 

obra mais original, sob o prisma do contexto histórico-social da época, as chamadas 

“Novecentas Teses” ou “Conclusões” (Conclusiones nongentae in omni genere 

scientiarum), sendo “O Discurso sobre a Dignidade do Homem” a introdução desta 

obra. 

Na Oratio de Hominis Dignitate é nítido o viés humanista e 

renascentista de Giovanni Pico della Mirandola porque, até aquele momento, os 

filósofos e os pensadores, influenciados pela Idade das Trevas, estavam mais 

direcionados a temas relacionados às questões religiosas não se preocupando em 

explicar a natureza humana338. 

Giovanni Pico della Mirandola imaginou que Deus tendo criado 

todas as criaturas, povoando o mundo terrestre com animais de toda espécie e o 

mundo celeste com espíritos puros, acabou gerando outra criatura - um ser 

consciente - que fosse capaz de apreciar a sua criação divina, amando sua beleza e 

admirando a sua vastidão. Assim, Deus criou o homem que, ao contrário das outras 

criaturas, não possuía um lugar próprio e específico na criação divina. Entretanto, 

para compensar essa “inadequação” (o homem era um ser naturalmente 

incompleto), Deus decidiu, em sua infinita sabedoria, que ao homem fosse conferida 

a capacidade de aprender sobre si mesmo, sobre a natureza e os demais animais. 

Pico della Mirandola desenvolveu a ideia de que o homem pode 

ascender na cadeia das criaturas pelo exercício de suas capacidades intelectuais o que 

seria a garantia de dignidade da existência humana na vida terrestre. A própria 

dignidade humana residiria na afirmação de que somente os seres humanos 

poderiam mudar a si mesmos pelo seu livre arbítrio e possuiriam a vida que queriam 

ter. Na Oratio (obra que elogia o homem), Pico della Mirandola procurou demonstrar 

o quanto Deus foi sublime e admirável na criação da espécie humana e o quanto 

caberia ao próprio ser humano manter a sua dignidade e ampliar a sua condição de 

perfectibilidade até mesmo como forma de glorificar a Deus. 

                                                           
338 A Oratio de Hominis Dignitate está dividida em duas partes: a primeira analisa a natureza e a 
dignidade do homem, justificando o estudo da filosofia como instrumento para a concretização dessa 
natureza e a segunda parte, por sua vez, representa a justificação da existência de contraditórias 
posições filosóficas e religiosas acerca dessa natureza e dignidade, sendo que, na presente tese, serão 
realizadas considerações acerca da primeira parte desta obra. 
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O homem possui a felicidade de ser livre para escolher seu caminho, 

obter o que deseja e ser aquilo que gostaria de ser. Giovanni Pico della Mirandola339 

vê o homem como animal celeste de natureza vária, multiforme e mutável, 

semelhante a um camaleão: 

 
Ó suma liberalidade de Deus pai, ó suma e admirável felicidade 
do homem! ao qual é concedido obter o que deseja, ser aquilo 
que quer. As bestas, no momento em que nascem, trazem 
consigo do ventre materno, como diz Lucílio, tudo aquilo que 
depois terão. Os espíritos superiores ou desde o princípio, ou 
pouco depois, foram o que serão eternamente. Ao homem 
nascente o Pai conferiu sementes de toda a espécie e germes de 
toda a vida, e segundo a maneira de cada um os cultivar assim 
estes nele crescerão e darão os seus frutos. Se vegetais, tornar-
se-á planta. Se sensíveis, será besta. Se racionais, elevar-se-á a 
animal celeste. Se intelectuais, será anjo e filho de Deus, e se, 
não contente com a sorte de nenhuma criatura, se recolher no 
centro da sua unidade, tornado espírito uno com Deus, na 
solitária caligem340 do Pai, aquele que foi posto sobre todas as 
coisas estará sobre todas as coisas. Quem não admirará este 
nosso camaleão341? [...] Se é um filósofo que discerne com recta 
razão todas as coisas, venerá-lo-emos, é animal celeste, não 
terreno. Se é um puro contemplante, ignaro do corpo, todo 
embrenhado no âmago da mente, este não é animal terreno, 
nem mesmo celeste: é um espírito mais elevado, revestido de 
carne humana. Quem pois não admirará o homem? Que não 
por acaso nos sagrados textos mosaicos e cristãos é chamado 
ora com o nome de cada ser de carne, ora com o de cada 
criatura, precisamente porque se forja, modela e transforma a 
si mesmo segundo o aspecto de cada ser e a sua índole segundo 
a natureza de cada criatura? O persa Evantes, por isso, onde 
expõe a teoria caldaica, escreve que o homem não possui uma 
sua específica e nativa imagem, mas muitas estranhas e 
adventícias. Daí o dito caldaico de que o homem é animal de 
natureza vária, multiforme e mutável. 
 

O Conde della Mirandola prega o homem como o milagre da criação 

divina e que, graças à possibilidade indeterminada do homem ser tudo o que quer, ele 

se torna o centro do universo, a centralidade do mundo, o mediador das realidades 

terrena, celeste e divina, lançando raízes à visão antropocêntrica que influenciaria a 

filosofia e as ciências no período após o Renascimento. 
                                                           
339 MIRANDOLLA, Giovanni Pico della. Discurso sobre a dignidade do homem, tradução de 
Maria de Lurdes Sirgato Ganho, edição bilíngue, Lisboa – Portugal: Edições 70 Ltda., 2006, p. 57 e 59. 
340 “Caligem - o termo caligem remete para uma mística nocturna que pretende referir o encontro 
solitário e pessoal da criatura com o criador, do filho, homem, com o Pai, Deus. Corresponde à 
problemática do Deus Escondido tematizada por Nicolau de Cusa” [nota do tradutor]. 
341 “Camaleão - Ao contrário dos dias de hoje em que camaleão tem uma certa carga negativa, nesta 
época era um animal admirado pela sua capacidade de transformação e adaptação ao meio 
circundante. Estamos perante um símbolo da possibilidade que o homem possui de se transformar” 
[nota do tradutor]. 
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Portanto, Giovanni Pico della Mirandola342, como representante do 

humanismo renascentista, evidenciou a pessoa humana enquanto sujeito central do 

mundo. Revela-se, assim, a valorização do homem como soberano de si mesmo, 

orientado por sua razão e livre arbítrio, como a centralidade do mundo, superior às 

outras criaturas, sendo a dignidade uma condição intrínseca à sua natureza de 

“camaleão”, multiforme e mutável. Então, as considerações deste filósofo 

renascentista contribuíram para a concepção contemporânea da dignidade humana 

como inerente à condição humana e não relacionada a uma natureza divina, 

influenciando os direitos humanos na contemporaneidade.  

Enquanto o pensamento humanista e renascentista de Giovanni Pico 

della Mirandola apresentou o homem como um ser absolutamente livre (a 

centralidade do mundo), Immanuel Kant (1724-1804)343 no século XVIII acrescentou 

limites ao agir humano, delimitando-o por primados éticos (imperativos 

categóricos), tendo como referência a relação Eu-Outro. Kant compreendeu que o 

homem está em constante relação com seu semelhante, não podendo ser visto 

isoladamente no mundo como o senhor absoluto de sua vontade e de sua liberdade, 

embora cada ser humano seja único e singular, devendo agir racionalmente 

amparado por primados éticos. 

Esta postura filosófica foi reflexo da rigorosa formação pietista344 

que Immanuel Kant teve em sua educação familiar a qual influenciou sua concepção 

de dignidade humana. Portanto, numa determinada comunidade, o homem deve 

nortear a sua ação por princípios éticos os quais se fundamentam na visão de que há 

                                                           
342 MIRANDOLLA, Giovanni Pico della. Discurso sobre a dignidade do homem, op. cit., p. 55-
57, grifo nosso. 
343 Immanuel Kant nasceu em Königsberg, em 22 de abril de 1724, na Prússia oriental e durante toda a 
sua vida jamais se afastou muito de sua cidade natal. Era o quarto dos onze filhos de uma família 
pobre, seu pai Johann Georg Kant era artesão e sua mãe Ana Regina Reuter, profundamente religiosa, 
ministrou-lhe rigorosa educação moral. Ele frequentou o Collegium Fridericianum, escola pietista de 
profundas crenças religiosas e morais; em 1740, deixou o colégio e seguiu para a Universidade de 
Königsberg para se dedicar ao estudo da filosofia e das ciências. Entre os anos de 1780 e 1790, 
Immanuel Kant deu forma à sua filosofia, publicando suas grandes obras: a “Crítica da Razão Pura” 
(1781), os “Prolegômenos a Toda Metafísica Futura que Possa Apresentar-se como Ciência” (1783), a 
“Fundamentação da Metafísica dos Costumes” (1785), a “Crítica da Razão Prática” (1788), a “Crítica do 
Juízo” (1790), consolidando o seu pensar filosófico. Após a publicação da última crítica, houve, ainda, 
duas grandes obras: “A Religião dentro dos Limites da Simples Razão” (1793) e a “Metafísica dos 
Costumes” (1797), as quais não alteraram a linha geral do pensamento kantiano. Para maiores 
informações consulte GEORGES, Pascal. Compreender Kant, introdução e tradução de Raimundo 
Vier, 3. ed., Petrópolis: Vozes, 2007. 
344 Segundo o dicionário de Língua Portuguesa, o pietismo é o “movimento de renovação da fé cristã 
que surgiu na Igreja luterana alemã em fins do século XVII, defendendo a primazia do sentimento e do 
misticismo na experiência religiosa, em detrimento da teologia racionalista” (DICIONÁRIO 
Houaiss Eletrônico, disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/>, acesso em: 10 out. 2014). 
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uma constante relação de interdependência, de referência e, ainda, de respeito entre 

as pessoas que são seres únicos e singulares. 

Immanuel Kant formulou o conceito de pessoa como sujeito de 

direitos universais e de uma dignidade intrínseca, desenvolvendo sua filosofia moral 

notadamente na “Fundamentação da Metafísica dos Costumes” em que apresentou 

os conceitos de Imperativo Categórico e Imperativo Hipotético, sendo ela a 

introdução à sua obra posterior intitulada “Crítica da Razão Prática”345.  

Immanuel Kant entendeu que haveria dois tipos de imperativos: os 

imperativos hipotéticos os quais representam a necessidade prática de uma ação 

possível, sendo esta um meio para se conseguir algo desejado e os imperativos 

categóricos que representam uma ação como necessária por si mesma. 

Segundo o pensamento kantiano, o homem possuía autonomia no 

seu agir decorrente de sua racionalidade a qual, entretanto, deveria ser limitada por 

comandos éticos: o imperativo categórico que se desdobraria em três formulações 

básicas: 

a) “Age como se a máxima da tua ação devesse se tornar, pela tua 

vontade, lei universal da natureza”346; 

b) “Age de tal maneira que possas usar a humanidade, tanto em tua 

pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e 

nunca simplesmente como meio”347; 

c) “Se há um imperativo categórico (isto é, uma lei para a vontade de 

todo o ser racional), ele só pode mandar que tudo se faça em obediência à máxima de 

uma vontade que ao mesmo tempo se possa ter a si mesma como universalmente 

legisladora acerca do objeto; pois só então é que o princípio prático e o imperativo a 

que obedece podem ser incondicionais, porque não se fundamentam sobre interesse 

algum”348. 

A dignidade da pessoa humana, numa concepção contemporânea, 

fundamenta-se, especialmente, na Segunda Formulação do Imperativo Categórico ao 

entender que tudo possui preço ou dignidade, de modo que aquilo que possui 
                                                           
345 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, 3. reimpr., São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 21. 
346 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos, 
tradução de Leopoldo Holzbach, 1. reimpr., São Paulo: Martin Claret, 2008, p. 52. 
347 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos, op. cit., 
p. 59. 
348 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos, op. cit., 
p. 63. 
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preço pode ser substituído por algo equivalente, mas o que está acima de qualquer 

preço, possui dignidade, como se posiciona Immanuel Kant349: 

 
Os seres, cuja existência não assenta em nossa vontade, mas na 
natureza, têm, contudo, se são seres irracionais, um valor 
meramente relativo, como meios, e por isso denominam-se 
coisas, ao passo que os seres racionais denominam-se pessoas, 
porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, 
ou seja, como algo que não pode ser empregado como simples 
meio e que, portanto, nessa medida, limita todo o arbítrio (e é 
um objeto de respeito). [...] Se, pois, existirem um princípio 
prático supremo e um imperativo categórico no que diz respeito 
à vontade humana, deverão ser tais que, da representação 
daquilo que é necessariamente um fim para todos porque é fim 
em si mesmo, constitua um princípio objetivo da vontade, que 
possa, por conseguinte, servir de lei prática universal. O 
fundamento deste princípio é: a natureza racional existe como 
fim em si. É assim que o homem se representa necessariamente 
a sua própria existência; e, neste sentido, esse princípio é um 
princípio subjetivo das ações humanas. Mas é também assim 
que qualquer outro ser racional se representa a sua existência, 
em consequência do mesmo fundamento racional válido para 
mim; é, pois, ao mesmo tempo, um princípio objetivo, do qual, 
como princípio supremo, hão de se poder derivar todas as leis 
da vontade. O imperativo prático será, pois, o seguinte: age de 
tal maneira que possas usar a humanidade, tanto em tua 
pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 
simultaneamente como fim e nunca simplesmente com meio. 
 

Na obra “Começo Conjectural da História Humana”350 de 1786, Kant 

analisou o Livro do Gênesis e o relato bíblico da queda de Adão ao se deixar seduzir 

pela serpente e experimentar o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e 

do mal. O ser humano passou do estado de natureza para a liberdade dirigida por 

uma razão consciente, devendo assumir racionalmente as consequências de seus atos. 

Kant introduziu nesta obra a análise do agir racional humano para o 

respeito à dignidade do seu semelhante como ser dotado de igualdade, deixando 

entrever a aplicação da Segunda Formulação do Imperativo Categórico351: 

                                                           
349 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos, op. cit., 
58-59, grifo do autor. 
350 De acordo com Edmilson Menezes, Kant “lança mão do relato bíblico da queda de Adão e o vê 
como um guia para compreender não a origem teológica ou filosófica do mal moral, mas a passagem 
inelutável da natureza à cultura ou, o que é a mesma coisa, do homem em seu estado de rudez animal 
para o de ser racional e social. Aqui, portanto, se situa a transição da tutela da natureza para o estado 
de liberdade. O trabalho no qual Kant se lançará é o de mostrar como as fases da narrativa do Gênesis 
simbolizam as etapas dessa evolução” (MENEZES, Edmilson. Apresentação, in: KANT, Immanuel.  
Começo conjectural da história humana, tradução de Emilson Menezes, São Paulo: Editora 
UNESP, 2010, p. 09). 
351 KANT, Immanuel.  Começo conjectural da história humana, tradução de Emilson Menezes, 
São Paulo: Editora UNESP, 2010, p. 22-23. 
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O quarto e último passo da razão, que eleva o homem acima da 
sociedade com os animais, foi fazê-lo compreender (ainda de 
maneira obscura) que era propriamente o fim da natureza, e 
nada do que vive sobre a terra poderia fazê-lo renunciar a isso. 
Na primeira vez que disse à ovelha: “A pele que portas, não te 
deu a natureza para ti, mas para mim”, arrancando-a e com ela 
vestindo-se (Gênesis, 3:21), descobriu um privilégio que tinha, 
em razão de sua natureza, sobre todos os animais, já não 
considerados companheiros na criação, mas sim meios e 
instrumentos colocados à disposição de sua vontade para o 
sucesso de seus propósitos. Essa representação implicava 
(embora de modo obscuro) a ideia oposta, ou seja, ele não 
poderia dirigir-se, nos mesmos termos, a nenhum homem, mas 
deveria considerar todos os homens iguais e copartícipes nos 
dons da natureza, numa preparação antecipada das limitações 
que a razão haveria de impor, no futuro, à sua vontade, tendo 
em vista os demais homens – algo muito mais necessário à 
instituição da sociedade que a inclinação e o amor. Desse modo, 
o homem entrou em estado de igualdade com todos os outros 
seres racionais, qualquer que fosse a sua posição (Gênesis, 
3:22), isto é, em relação à pretensão de ser um fim em si 
mesmo, a ser estimado pelos outros como tal, e não ser utilizado 
por ninguém como simples meio para atingir outros fins352. 
Nisso, e não na razão considerada simples instrumento para 
satisfação de diversas inclinações, reside o fundamento da 
ilimitada igualdade dos seres humanos [...]. 
 

Desse modo, o pensamento kantiano aprofunda a dicotomia entre 

coisas e pessoas, na medida em que o ser humano, em sua individualidade, é 

insubstituível, não possuindo nenhum equivalente, disso decorre que todo homem 

possui dignidade que lhe é intrínseca e não preço. Portanto, segundo Kant, todas as 

pessoas (personae) possuem dignidade (dignitas) porque não são meras coisas (res), 

logo não possuem nenhum equivalente, mas, ao contrário, elas são únicas e 

singulares, merecendo igual respeito e consideração por todos os seus semelhantes, 

devendo estar juridicamente amparadas, principalmente em face dos direitos 

humanos. Assim, é inegável a importância de Immanuel Kant no desenvolvimento da 

concepção contemporânea de dignidade humana e dos direitos humanos. 

                                                           
352 “A fórmula já aparece em 1785 na Fundamentação da metafísica dos costumes: ‘Age de tal 
maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre e ao mesmo 
tempo como fim e nunca simplesmente como meio’ (Grundlegung, Kant’s Gesammelte Schriften 
[doravante citado como AK], IV, p. 429). O homem, e, de um modo geral, todo ser racional, existe 
como fim em si mesmo, e não como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Em todas as 
ações, tanto nas que se voltam para si mesmo como nas que se voltam para os outros seres racionais, o 
homem tem sempre de ser considerado simultaneamente como fim” [nota do tradutor]. 
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Maria Garcia353, acolhendo a visão kantiana, preleciona que “a 

dignidade da pessoa humana corresponde à compreensão do ser humano na sua 

integridade física e psíquica, como autodeterminação consciente, garantida moral e 

juridicamente”. 

Desse modo, a dignidade não se origina apenas do fato de a pessoa 

humana ser, diferentemente das coisas, considerada e tratada como um fim em si 

mesma e não como um meio para a obtenção de determinado fim; mas, também, 

origina-se do fato de que somente ela, enquanto pessoa única e detentora de uma 

vontade racional, possui autonomia para guiar-se por leis, inclusive morais, que cria 

para viver em comunidade, ou seja, a vontade racional autônoma é limitada por 

normas para que se viva em harmonia com seus semelhantes. 

A partir do século XVIII houve a difusão das ideias iluministas e 

ganhou ênfase a concepção do homem como ser individual e singular dotado de 

racionalidade e de igualdade perante o direito, estando, ainda, sujeitado às normas 

criadas para a convivência social que abandonaram a referência à Deus, colocando o 

homem dos direitos humanos no centro das questões sociais, políticas, filosóficas e 

jurídicas. Tal situação pode ser verificada ao se analisar a Declaração de 

Independência dos Estados Unidos da América de 1776 e a Declaração Francesa dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. 

A partir do século XIX, com o desenvolvimento do liberalismo 

econômico, do capitalismo industrial e financeiro e, finalmente, da globalização de 

cunho neoliberal, ocorreu a agudização do individualismo como referencial da vida 

em sociedade. O homem passou a ser soberano de si mesmo e superior a todas as 

outras criaturas, inclusive aos outros seres humanos que possuíam particularidades 

étnicas, de sexo, de classe social etc., sendo orientado tão somente por sua razão e 

livre arbítrio, de modo que entrou em total declínio a ideia do ser humano como 

imago Dei354. 

                                                           
353 GARCIA, Maria. Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana, a ética da responsabilidade, 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 211. 
354 Alain Supiot discorre que “[...] os debates atuais sobre a bioética ganhariam muito em abrir-se a 
essa história de nossa concepção do ser humano, que é uma parte da história do Ocidente cristão. Essa 
concepção, da qual somos os herdeiros, é a da imago Dei, do Homem concebido à imagem de Deus e 
como tal chamado a tornar-se o senhor da natureza. Como ele, é um ser uno e indivisível; como ele, é 
um sujeito soberano, dotado da potência do Verbo; como ele, enfim, é uma pessoa, um espírito 
encarnado. Mas, concebido à imagem de Deus, o homem não é Deus. Sua dignidade particular procede 
não de si mesmo, mas de seu Deus Criador, e ele partilha com todos os outros homens. Daí a 
ambivalência desses três atributos da humanidade, que são a individualidade, a subjetividade e a 
personalidade. Indivíduo, cada homem é único, mas também semelhante a todos os outros; sujeito, ele 
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Na Europa – no período após a Revolução Industrial - houve a 

disseminação da visão antropocêntrica liberal de que apenas o homem, detentor dos 

meios de produção, seria o sujeito central do mundo, da pólis e da communìtas. 

Então, afastando-se da concepção kantiana de dignidade humana, o ser humano 

passou a ser tratado, no contexto do capitalismo global, como mercadoria passível de 

descarte e substituição por algo equivalente (um bem eminentemente fungível), 

transformando-se em coisa ou mercadoria no mundo do animal laborans como 

preconizados por Hannah Arendt355. 

Entretanto, em meio a esta conjuntura de ideias liberais 

individualistas e após longo processo de mudanças históricas marcadas por guerras – 

inclusive duas Guerras Mundiais -, revoltas operárias e contestações sociais aos 

status quo instituído, principalmente na Europa e na América do Norte, despontará 

na seara jurídica a “reconstrução” dos direitos humanos após a metade do século XX. 

 Neste momento, a dignidade da pessoa humana sai da seara 

estritamente filosófica, sendo convertida em princípio jurídico356 de maior 

hierarquia axiológica e referência ética a nortear a construção, a interpretação e a 

aplicação do direito, em especial dos direitos humanos e fundamentais, nos Estados 

Democráticos de Direito do Ocidente principalmente. 

Os princípios jurídicos representam determinada concepção 

valorativa norteadora do direito, conferindo-lhe racionalidade, direção, unidade e 

harmonia. Eles alicerçam todo sistema jurídico, suprimem omissões e imperfeições 

das regras positivadas, organizam e fundamentam esse sistema e irradiam-se por 

diferentes áreas do direito. Segundo De Plácido e Silva357, os princípios são: 

 
[...] pontos básicos, que servem de ponto de partida ou de 
elementos vitais do próprio Direito. Indicam o alicerce do 
Direito. E, nesta acepção, não se compreendem somente os 
fundamentos jurídicos, legalmente instituídos, mas todo o 

                                                                                                                                                                                     
é soberano, mas também sujeitado à Lei comum; pessoa, ele é espírito, mas também matéria. Essa 
montagem antropológica sobreviveu à secularização das instituições ocidentais, e esses três atributos 
da humanidade se encontram, em sua ambivalência, no Homem das declarações dos direitos. A 
referência a Deus desapareceu do direito das pessoas, sem que desaparecesse a necessidade lógica de 
referir todo ser humano a uma Instância garante de sua identidade e que simbolizasse a proibição de 
tratá-lo como uma coisa” (SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do 
direito, tradução de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão, São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2007, p. 14-15). 
355 ARENDT, Hannah. A condição humana, 10. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
356 Esta tese não abordará a diferenciação entre princípios e regras porque se trata de tema bastante 
complexo, sobretudo em face das diferentes correntes de pensamento existentes nos dias de hoje. 
357 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico, atualizadores Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho, 
26. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 1095. 
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axioma jurídico derivado da cultura jurídica universal. 
Compreendem, pois, os fundamentos da Ciência Jurídica, onde 
se firmaram as normas originárias ou as leis científicas do 
Direito, que traçam as noções em que se estrutura o próprio 
Direito. 
 

No entendimento de Miguel Reale358, os princípios “são ‘verdades 

fundantes’ de um sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem 

evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem 

prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades 

da pesquisa e da práxis”. 

Então, os princípios incorporam valores éticos norteadores de todo o 

sistema normativo construído e positivado, eles se apresentam como pressuposto de 

existência do próprio direito enquanto sistema. 

Nesse sentido, Franco Bartolomei359 analisa a dignidade humana com 

princípio constitucional e a compreende como ordem de valor superior 

(Grundnorm): 

 
Dunque, la dignità umana, como concetto giuridico, se, da un 
lato, affonda le radici nell’ethos, nel costume, nel modo di 
essere e di vivere di un popolo, dall’altro lato, sul piano piú 
strettamente giuridico-costituzionale informa e permea 
l’intera normazione dell’ordinamento giuridico. Intenso in tal 
senso il concetto di “dignità umana” non é già, esclusivamente, 
una pretesa contro lo Stato, né è un diritto che possa essere 
esercitato contro altri, ma è un concetto giuridico 
costituzionale a livello istituzionale con la c.d. pluralità di 
effetti: a) nessuna “norma” costituzionale puo porsi in 
contrasto con tale concetto, né il concetto è suscettibile di 
modificazione mediante revisione costituzionale; b) ogni 
norma, sia di grado constituzionale, sia di grado subordinato 
che si ponga in contrasto con detto concetto, va dichiarata 
inconstituzionale; c) tutta la serie degli atti amministrativi, 
nonché giurisdizionali non confaceti con il medesimo concetto 
debbono ritenersi illegittimi. [...] 
Tale ordine di valori vede come Grundnorm la dignità umana 
il cui concetto viene a concretare uno di quei principi 
costituzionale superiori che vale per tutti i campi del diritto: 
contiene e/o esprime proposizioni precettive regolative di tutte 
i campi del diritto: da quella d’indirizzo politico a quella 
legislativa, dalla funzione giurisdizionale a quella 
ammnistrativa, e cosi via. Legislazione, ammnistrazione e 
giurisdizione ricevono orientamento ed impuslo da quel 
principio. 
 

                                                           
358 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito, 24. ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 305. 
359 BARTOLOMEI, Franco. La dignitá umana come concetto e valore costituzionale, Torino: 
Italia, G. Giappichelli Editore, 1987, p. 10-11. 
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Essa acepção da dignidade da pessoa humana - como princípio 

jurídico de maior hierarquia axiológica e referência ética dos direitos humanos e 

fundamentais - foi incorporada nas Constituições de diversos países, destacando-se 

na Europa: Alemanha (artigo 1º, inciso I), Grécia (artigo 2º, inciso I), Irlanda 

(Preâmbulo), Itália (artigo 3º), Espanha (preâmbulo e artigo 10, § 1º) e Portugal 

(artigo 1º). Na América do Sul, a dignidade da pessoa humana está presente em 

diversos textos constitucionais, principalmente dos países integrantes do 

MERCOSUL. 

Na Constituição brasileira, a dignidade humana foi consagrada 

ao longo de todo o texto constitucional, com ênfase no artigo 1º, inciso III como 

fundamento do Estado Democrático de Direito; como finalidade precípua da ordem 

econômica (artigo 170) e da ordem social (artigo 193); como fundamento da família e 

do planejamento familiar (artigo 226, § 7º), tendo especial proteção do Estado; 

apresenta-se, ainda, como princípio que assegurará uma vida digna à criança, ao 

adolescente, ao jovem e ao idoso, sendo um dever da família, da sociedade e do 

próprio Estado (artigo 227 e 230). Além disso, a dignidade humana orienta e protege 

as relações de trabalho, irradiando-se pelos artigos 7º a 11 da Constituição que 

disciplinam os direitos sociais dos trabalhadores360. 

Na Constituição da Argentina a dignidade da pessoa humana se 

mostra evidente ao garantir direitos fundamentais aos cidadãos em geral e aos 

estrangeiros (artigos 14, 17, 18 e 20); condições dignas e equitativas de trabalho aos 

trabalhadores mediante específicos direitos (artigo 14 bis); ela também impacta no 

direito à liberdade ao vedar a existência de escravos (artigo 15) e reflete-se, ainda, no 

tratamento equitativo e digno aos consumidores e usuários de bens e serviços (artigo 

42)361. 

A Constituição paraguaia é extremamente detalhada ao 

reconhecer a dignidade humana com o fim de assegurar a liberdade, a igualdade e a 

justiça, reafirmando os princípios da democracia republicana, representativa, 

participativa e pluralista, ratificando a soberania e a independência nacionais 

(Preâmbulo e artigo 1º). Ela positiva significativo rol de direitos, deveres e garantias 

                                                           
360 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>, acesso em: 27 
jan. 2015. 
361 ARGENTINA. Constituição da República Argentina. Disponível em: 
<http://www.presidencia.gob.ar/images/stories/constitucion-nacional-argentina.pdf>, acesso em: 27 
jan. 2015. 
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fundamentais que inclui: direito à vida e ao ambiente saudável (artigos 4º a 8º); 

direito à liberdade em todas as suas manifestações, tais como: defesa em juízo, 

direitos processuais, liberdade religiosa e ideológica, liberdade de expressão e de 

imprensa, direito à intimidade e à vida privada, direito de trânsito e residência, 

direito de asilo etc. (artigos 9º a 45); direito à igualdade (artigos 46 a 48); direitos da 

família em vários aspectos: matrimônio, proteção às crianças, aos jovens, à terceira 

idade e às pessoas excepcionais, planificação familiar e saúde materno-infantil 

(artigos 49 a 61); direitos dos povos indígenas (artigos 62 a 67); direito à saúde 

(artigos 68 a 72); direito à educação e à cultura (artigos 73 a 85) e, finalmente, a 

Constituição submete os direitos trabalhistas (artigos 86 a 100) ao princípio da 

dignidade humana362. 

Por sua vez, na Constituição uruguaia o princípio da dignidade 

da pessoa humana encontra-se implícito em diversos momentos ao longo do seu 

texto: na tutela dos direitos individuais (artigos 7º a 39), dos direitos sociais mais 

amplos (artigos 40 a 52) e irradia-se, especificamente, pelos direitos trabalhistas 

tanto no âmbito privado quanto público (artigos 53 a 71)363. 

Finalmente, a Constituição da Venezuela estabelece no artigo 3º 

que o Estado tem como fim essencial a defesa e o desenvolvimento da pessoa e o 

respeito à sua dignidade. O artigo 46, item 2 prevê que toda pessoa tem direito a que 

se respeite sua integridade física, psíquica e moral, logo, sendo respeitada sua 

dignidade como ser humana ainda que perca sua liberdade. Além disso, os órgãos da 

seguridade social do Estado devem respeitar a dignidade e os direitos humanos de 

todas as pessoas (artigo 55)364. 

Quando trata dos idosos, a norma constitucional venezuelana 

determina que o Estado garanta o pleno exercício de seus direitos, respeitando sua 

dignidade (artigo 80). Tratamento jurídico semelhante é concedido às pessoas 

portadoras de necessidades especiais cuja dignidade humana deve ser respeitada a 

fim de garantir a equiparação de oportunidades, de condições laborativas 

satisfatórias, promovendo sua formação, capacitação e acesso ao emprego de acordo 

                                                           
362 PARAGUAI.    Constituição da República do Paraguai. Disponível em: 
<http://www.constitution.org/cons/paraguay.htm>, acesso em: 27 jan. 2015. 
363 URUGUAI. Constituição da República Oriental do Uruguai. Disponível em: 
<http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm>, acesso em: 27 jan. 2015. 
364 VENEZUELA. Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Disponível em: 
<http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/indice.php>, acesso em: 27 jan. 
2015. 
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com suas condições (artigo 81). No âmbito trabalhista, o artigo 91 determina que todo 

trabalhador tenha direito a um salário suficiente que o permita viver com dignidade e 

cobrir para si e sua família as necessidades básicas materiais, sociais e intelectuais365. 

Portanto, nesse contexto, não é possível a mitigação da dignidade 

humana na categoria de princípio jurídico pelo fato de estar positivado em textos 

normativos em razão da “carga” histórico-filosófica que o embasa e de seu conteúdo 

axiológico-valorativo que fundamenta o próprio sistema jurídico de proteção aos 

direitos humanos. Se houver a mitigação do princípio da dignidade humana, ter-se-á 

a relativização do próprio ser humano, especialmente em prol de interesses 

econômicos e utilitaristas ainda prevalentes na atual sociedade capitalista de 

consumo. 

Portanto, a dignidade humana - ao ser positivada nos ordenamentos 

jurídicos dos Estados Democráticos de Direito e nas normas internacionais - deve ser 

analisada como o princípio jurídico de maior hierarquia axiológica dos direitos 

humanos, pois, de acordo com Celso Lafer366, “o valor da pessoa humana enquanto 

‘valor-fonte’ da ordem de vida em sociedade encontra a sua expressão jurídica nos 

direitos fundamentais do homem”. 

 

4.2 Os Direitos Humanos e Fundamentais no Pós-1945 

 

A partir da compreensão do significado jusfilosófico da dignidade 

humana para a concepção contemporânea dos direitos humanos, é preciso 

compreender os termos “Direitos do Homem”, “Direitos Humanos” e “Direitos 

Fundamentais”. 

Essa discussão foi impulsionada, no século XX, pela doutrina alemã a 

partir da Constituição ou Lei Fundamental (Grundgesetz) da República Federal 

Alemã de 1949 que, conforme pondera Fábio Konder Comparato367, “estabeleceu uma 

distinção entre direitos humanos (Menschenrechte) e direitos fundamentais 

(Grundrechte). Estes últimos são os direitos humanos reconhecidos como tais pelas 

autoridades, às quais se atribui o poder político de editar normas no interior dos 

                                                           
365 VENEZUELA. Constituição da República Bolivariana da Venezuela, op. cit., 2015. 
366 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt, 6. reimpr., São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 20. 
367 COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno, 5. ed. rev. e 
atual., São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 516. 
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Estados, ou no plano internacional: são os direitos humanos positivados nas 

Constituições, nas leis e nos tratados internacionais. Segundo essa concepção, os 

direitos humanos em sentido estrito vigoram como princípios jurídicos não 

declarados textualmente em diplomas normativos”. 

A respeito dessa temática, José Joaquim Gomes Canotilho368 dispõe: 

 
As expressões “direitos do homem” e “direitos fundamentais” 
são frequentemente utilizadas como sinónimas. Segundo a sua 
origem e significado poderíamos distingui-las da seguinte 
maneira: direitos do homem são direitos válidos para todos 
os povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-
universalista); direitos fundamentais são os direitos do 
homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados 
espacio-temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da 
própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, 
intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os 
direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta. 
 

Antonio Enrique Pérez Luño369 aponta as distinções entre “direitos 

humanos” e “direitos fundamentais”: 

 
En los usos ligüísticos jurídicos, políticos incluso comunes de 
nuestro tiempo, el término “derechos humanos” aparece como 
un concepto de contornos más amplios e imprecisos que la 
noción de los “derechos fundamentales”. Los derechos 
humanos suelen venir entendidos como un conjunto de 
facultades e instituciones que, en cada momento 
histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 
libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 
reconocidas positivamente por los ordenamientos 
jurídicos a nivel nacional e internacional. En tanto que 
con la noción de derechos fundamentales se tiene a aludir a 
aquellos derechos humanos garantizados por el 
ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de 
los casos en su normativa constitucional, y que sueden 
gozar de una tutela reforzada. Los derechos humanos 
aúnan, a su significación descriptiva de aquellos derechos y 
libertades reconocidos en las declaraciones y convenios 
internacionais, una conotación prescriptiva o deontológica, al 
abarcar también aquellas exigencias más radicalmente 
vinculadas al sistema de necesidades humanas, y que debiendo 
ser objeto de positivación no lo han sido. Los derechos humanos 
fundamentales poseen un sentido más preciso y estricto, ya que 
tan sólo describen el conjunto de derechos y libertades jurídica e 
institucionalmente reconocidos y garantizados por el Derecho 
positivo. Se trata siempre, por tanto, de derechos delimitados 

                                                           
368 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, 6. ed., 
Coimbra: Livraria Almedina, 2002, p. 393, grifo do autor. 
369 LUÑO, Antonio Enrique Perez. Los derechos fundamentales, 9. ed., Madrid: Tecnos, 2007, p. 
46-47, grifo do autor. 
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espacial y temporalmente, cuya denominación responde a su 
caráter básico o fundamentador del sistema jurídico político 
del Estado de Derecho. 
 

Segundo André de Carvalho Ramos370, os direitos humanos são: 

 
[...] conjunto mínimo de direitos necessários para assegurar 
uma vida do ser humano baseada na liberdade, igualdade e na 
dignidade. Justamente por serem essenciais e terem tal 
finalidade, os direitos humanos diferenciam-se dos demais 
direitos subjetivos, possuindo hierarquia normativa superior. 
[...] Os direitos humanos estão, em geral, inseridos nas 
Constituições (norma suprema) ou nos tratados internacionais 
(compondo obrigações internacionais que devem ser cumpridas 
pelos Estados). No caso da União Europeia e do Mercosul, há 
dificuldade na delimitação conceitual dos direitos humanos, 
pois em ambas as organizações internacionais não havia 
catálogo de direitos expressamente previstos nos tratados 
originários. [...] 
 

Finalmente, acerca dos direitos fundamentais, Luigi Ferrajoli371 

dispõe: 

 
Proponho uma definição teórica, puramente formal ou 
estrutural, de “direitos fundamentais”: são “direitos 
fundamentais” todos aqueles direitos subjetivos que dizem 
respeito universalmente a “todos” os seres humanos enquanto 
dotados do status de pessoa, ou de cidadão ou de pessoa capaz 
de agir. Compreendendo por “direito subjetivo” qualquer 
expectativa positiva (a prestação) ou negativa (a não lesão) 
vinculada a um sujeito por uma norma jurídica, e por status a 
condição de um sujeito prevista também esta por uma norma 
jurídica positiva qual pressuposto da sua idoneidade a ser 
titular de situações jurídicas e/ou autor de atos que estão em 
exercício. 
Essa definição é uma definição teórica enquanto, também sendo 
estipulada com referência aos direitos fundamentais 
positivamente determinados pelas leis e constituições nas 
modernas democracias, prescinde da circunstância de fato de 
que nesse ou naquele ordenamento tais direitos sejam ou não 
formulados em cartas constitucionais ou em leis fundamentais 
e, por assim dizer, do fato de que eles sejam (ou não) 
enunciados em normas de direito positivo. [...] 
 

Apesar de os direitos humanos e os fundamentais possuírem diversas 

definições baseadas na necessidade de seu reconhecimento no intuito de garantir a 

                                                           
370 RAMOS, André de Carvalho. Direitos humanos na integração econômica: análise 
comparativa da proteção de direitos humanos e conflitos jurisdicionais na União Europeia e 
MERCOSUL, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 20. 
371 FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais, tradução 
Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela Cadermatori, Hermes Zaneti Júnior, Sérgio 
Cadermatori, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 09. 
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dignidade da pessoa humana, nem sempre eles coincidirão porque nem todos os 

direitos humanos consagrados no plano internacional são também reconhecidos no 

plano interno dos Estados na qualidade de direitos fundamentais. 

Entretanto, há juristas que não fazem essa distinção como é o caso de 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho372 ao entender que: 

 
[...] no diálogo político, não mais se fala em direitos do Homem, 
embora textos constitucionais ainda empreguem a expressão. O 
feminismo conseguiu o repúdio da mesma, acusando-a de 
‘machista’. Logrou impor, em substituição, a politicamente 
correta terminologia de direitos humanos, direitos humanos 
fundamentais, de que direitos fundamentais são uma 
abreviação. 
 

A Constituição brasileira de 1988, apesar de possuir um texto 

extremamente avançado e um rol detalhado dos direitos da pessoa humana, 

caracterizou-se por uma diversidade de termos, destacando-se, ilustrativamente, as 

seguintes expressões: direitos humanos no artigo 4º, inciso II e no artigo 5º, §3º; 

direitos e garantias fundamentais na epígrafe do Título II e no artigo 5º, § 1º; direitos 

e liberdades constitucionais no artigo 5º, inciso LXXI e o artigo 60, §4º, inciso IV 

dispõe sobre direitos e garantias individuais. Nesse sentido, prossegue Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho373: 

 
Constituições recentes, como a portuguesa de 1976 e a 
espanhola de 1978, falam em direitos fundamentais. No Brasil, a 
Carta de 1824 referia-se aos direitos políticos e individuais (art. 
178); a Lei Magna de 1891 continha simplesmente uma 
declaração de direitos; a de 1934, uma declaração de direitos 
(Título III) que compreendia um capítulo intitulado dos direitos 
e garantias individuais; a de 1946 repetia 1934 e continha uma 
declaração de direitos que incluía um capítulo intitulado dos 
direitos e garantias individuais. Nesta, o art. 141, § 13, 
mencionava expressamente os direitos fundamentais do 
homem. A Constituição de 1967 preferiu direitos e garantias 
individuais (cap. IV), da mesma forma a Emenda n. 1-69 (cap. 
IV). Já o art. 149, I (da redação de 1967), fala em garantia dos 
direitos fundamentais do homem, como o art. 152, I (da 
redação de 1969). A Constituição em vigor refere-se a direitos e 
garantias fundamentais (Título II), cujo capítulo I enuncia 
direitos individuais e coletivos e, o capítulo II, direitos sociais. 
[...] 
 

                                                           
372 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais, São Paulo: Saraiva, 
1996, p. 14. 
373 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais, op. cit., p. 14, nota 
de rodapé 14 do capítulo 2. 
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Em estudo específico sobre os direitos da pessoa humana, Claudio 

Lembo374 dispõe acerca dos direitos fundamentais: 

 
O estudo do tema direitos fundamentais reclama, de 
imediato, registros quanto à denominação, relevante 
questionamento, que emerge com mais vigor na literatura 
jurídica após o segundo grande conflito mundial (1939-1945). A 
expressão direitos fundamentais, na realidade, congrega 
uma série de direitos que objetivam a preservação da pessoa 
humana e seus atributos, ou de maneira retórica: direitos 
rigorosamente indispensáveis à integridade do corpo e 
independência do espírito375. No decorrer da História, no 
entanto, de conformidade com as diversas doutrinas filosóficas 
e as circunstâncias políticas, o escaninho dos direitos 
fundamentais foi contemplado com inúmeras denominações 
preservadas, até os dias contemporâneos, por escolas de Direito 
Constitucional. [...] 
Oportuno daí, em primeiro passo, catalogar a variada e rica 
nomenclatura existente. O seu conhecimento permitirá a 
visualização, de pronto, desses direitos essenciais nos textos dos 
mais diversos autores de diferentes épocas. [...] 
Rol de denominações afins: 
• direitos civis; 
• direitos básicos; 
• direitos fundamentais; 
• direitos humanos; 
• direitos do homem e do cidadão; 
• direitos dos ingleses; 
• direitos individuais; 
• direitos naturais; 
• direitos da pessoa; 
• direitos subjetivos públicos; 
• liberdades públicas. 
Assinale-se que essa lista deve ser considerada aberta, pois, 
aqui ou ali, podem surgir outras variantes e estas – alerta-se – 
nem sempre possuem a mesma extensão de conteúdo, mas 
apresentam todas um núcleo comum. [...] 
 

No plano internacional também se verifica o uso indiscriminado e 

variável de expressões que caracterizam os direitos da pessoa humana. A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948) estabelece no Preâmbulo o necessário 

respeito aos “direitos do homem”, mais à frente cita a “fé nos direitos fundamentais 

do homem” e o respeito aos “direitos e liberdades fundamentais do homem” e, a 

Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia (2000) usa o termo “direitos 

fundamentais” e, por seu turno, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do 

                                                           
374 LEMBO, Claudio. A pessoa: seus direitos, Barueri: Manole, 2007, p. 03-04, grifo do autor. 
375 MOURGEON, JACQUES. LES DROITS DE L’HOMME. PARIS, PUF, 1998, 4. ED., P. 36 (nota do autor). 
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Homem (1948) apresenta as expressões “direitos do homem” e “direitos essenciais do 

homem”. 

Em suma, em termos didáticos, os direitos humanos são 

considerados aqueles resguardados na ordem jurídica internacional enquanto os 

direitos fundamentais estão previstos no ordenamento constitucional dos Estados-

Nação, mas a essência ou o fundamento de ambos os direitos é o mesmo: a 

preservação da dignidade da pessoa humana em sua integralidade porque integra 

a própria condição humana. 

Os direitos humanos e os fundamentais são considerados 

indispensáveis e necessários para assegurar a todas as pessoas uma vida digna, livre e 

mais igualitária, pois se correlacionam com a dignidade humana que é condição 

intrínseca à própria condição humana. Segundo Claudio Lembo376, os direitos 

fundamentais são “os direitos naturais da pessoa elevados a nível 

constitucional, ou seja, positivados pelo legislador constituinte”. 

Enfim, entende-se que a distinção entre direitos humanos e direitos 

fundamentais apregoada pelos juristas possui mais caráter didático porque a 

essência/fundamento desses direitos é a mesma, ou seja, visam à proteção da 

dignidade humana em sua integralidade, havendo diferenciação apenas no grau de 

concreção positiva: positivação no âmbito do direito constitucional ou do direito 

internacional dos direitos humanos. 

Entretanto, além da mera distinção didática entre direitos humanos e 

direitos fundamentais, não se pode olvidar das mudanças políticas, econômicas e nas 

relações internacionais ocorridas no cenário mundial, inclusive em face da mitigação 

das soberanias dos Estados, sobretudo a partir do século XX em face da progressiva 

inserção dos direitos humanos nos sistemas jurídicos contemporâneos.  

Em relação à evolução histórica dos direitos humanos e 

fundamentais, essa abordagem demandaria a elaboração de trabalho exclusivo que 

analisaria as categorias dos direitos ao longo do tempo o que, apesar da importância, 

transcende aos limites desta tese377. 

É necessário evidenciar, ainda, que alguns juristas realizam uma 

classificação geracional dos direitos humanos/fundamentais que se entende 

inadequada, sobretudo para traçar um panorama histórico-jurídico dos direitos 
                                                           
376 LEMBO, Claudio. A pessoa: seus direitos, Barueri: Manole, 2007, p. 07. 
377 Para maiores detalhes, consulte COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos 
direitos humanos, 3. reimpr., São Paulo: Saraiva, 2007. 
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humanos ou fundamentais na tutela dos bens da vida, tanto na órbita internacional 

quanto na constitucional. É mais viável para fins teóricos e didáticos o uso do termo 

“dimensões”, consoante apregoado por Paulo Bonavides378. Segundo Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho379:  

 
A doutrina dos direitos fundamentais revelou uma grande 
capacidade de incorporar desafios. Sua primeira geração 
enfrentou o problema do arbítrio governamental, com as 
liberdades públicas, a segunda, o dos extremos desníveis 
sociais, com os direitos econômicos e sociais, a terceira, hoje, 
luta contra a deterioração da qualidade da vida humana e outras 
mazelas, com os direitos de solidariedade. 
 

Então, serão analisadas sucintamente a seguir as “dimensões” dos 

direitos aplicadas didaticamente aos direitos humanos e fundamentais. 

A primeira dimensão dos direitos corresponderia aos direitos 

individuais e políticos que impõem limites à atuação do Estado, ou seja, representam 

uma prestação negativa, uma abstenção do Estado em prol dos indivíduos, estando 

esses direitos associados à “liberdade” no âmbito da tríade defendida pela Revolução 

Francesa. Segundo Paulo Bonavides380, “os direitos da primeira geração ou direitos 

da liberdade têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como 

faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 

característico; enfim são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado”. 

A segunda dimensão representaria os direitos sociais, econômicos 

e culturais que visam à melhoria das condições de vida e de trabalho das pessoas, 

representando uma atuação positiva do Estado, sendo “introduzidos no 

constitucionalismo das distintas formas de Estado social, depois que germinaram por 

obra da ideologia e da reflexão antiliberal do século XX. Nasceram abraçados ao 

princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a 

desmembrá-los da razão de ser que os ampara e os estimula”381. 

A terceira dimensão corresponderia aos chamados direitos de 

solidariedade ou fraternidade, decorrentes de uma sociedade de massas advinda da 

industrialização e urbanização ocorrida fortemente em fins do século XIX, 

constituindo uma conquista da própria humanidade, assim, englobariam a proteção 

                                                           
378 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 560-595. 
379 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais, op. cit., p. 15, grifo 
do autor. 
380 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, op. cit., p. 563-564. 
381 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, op. cit., p. 564. 
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ao meio ambiente, à paz, ao desenvolvimento econômico etc. Nos dizeres de Paulo 

Bonavides382, tais direitos são “dotados de altíssimo teor de humanismo e 

universalidade, os direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se [...] enquanto 

direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um 

indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro por 

destinatário o gênero humano, num momento expressivo de sua afirmação como 

valor supremo em termos de existencialidade concreta”; 

A quarta dimensão corresponderia aos direitos oriundos do 

processo de globalização político-econômica, decorrente da ideologia neoliberal com 

o consequente afrouxamento da soberania do Estado nacional, havendo uma 

tendência de globalização dos direitos. No entendimento de Paulo Bonavides383, “[...] 

são direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o 

direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, 

em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se 

no plano de todas as relações de convivência”; 

Paulo Bonavides384 cita, ainda, a quinta dimensão de direitos 

fundamentais que corresponderia ao direito à paz, pois é inerente à vida, 

indispensável ao progresso de todos os Estados e povos. Dessa forma, para o referido 

jurista “[...] a alforria espiritual, moral e social dos povos, das civilizações e das 

culturas se abraça com a ideia de concórdia. [...] Tal elemento de concórdia, aliás, vai 

deveras além da presente direção, propelido da necessidade de criar e promulgar 

aquele novo direito fundamental: o direito à paz enquanto direito de quinta geração. 

O direito à paz é o direito natural dos povos. Direito que esteve em estado de natureza 

no contratualismo de Rosseau ou que ficou implícito como um dogma na paz 

perpétua de Kant”. 

Entretanto, não se pode olvidar da historicidade dos direitos 

humanos que foram ao longo do tempo conquistados pelos embates políticos, 

econômicos e sociais ocorridos em razão da evolução do homem, conforme evidencia 

Norberto Bobbio385: 

 

                                                           
382 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, op. cit., p. 569. 
383 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, op. cit., p. 571. 
384 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, op. cit., p. 579 e p. 589-590. 
385 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, tradução de Carlos Nelson Coutinho, apresentação de 
Celso Lafer, nova ed., 5. reimpr., Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2004, p. 38. 
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[...] os direitos do homem constituem uma classe variável, 
como a história destes últimos séculos demonstra 
suficientemente. O elenco dos direitos do homem se 
modificou, e continua a se modificar, com a mudança das 
condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos 
interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a 
realização dos mesmos, das transformações técnicas, etc. 
Direitos que foram declarados absolutos no final do século 
XVIII, como a propriedade sacre et inviolable, foram 
submetidos a radicais limitações nas declarações 
contemporâneas; direitos que as declarações do século XVIII 
nem sequer mencionavam, como os direitos sociais, são agora 
proclamados com grande ostentação nas recentes declarações. 
Não é difícil prever que, no futuro, poderão emergir novas 
pretensões que no momento nem sequer podemos imaginar, 
como o direito de não portar armas contra a própria vontade, 
ou o direito de respeitar a vida também dos animais e não só 
dos homens. O que prova que não existem direitos 
fundamentais por natureza. O que parece fundamental numa 
época histórica e numa determinada civilização não é 
fundamental em outras épocas e em outras culturas. 
 

De modo semelhante, Jayme de Altavila386 dispõe: 

 
Os direitos sempre foram espelhos das épocas. [...] a força 
acessual dos direitos nunca procedeu do individualismo, pois o 
homem sempre foi um fio do tecido social, ou uma lasca da 
linha da cumieira das civilizações. Os artífices dos direitos dos 
povos não fizeram outra coisa senão olhar argutamente a sua 
sociedade e pintá-la. Os retratos jurídicos apenas revelam os 
seus estilos, porém as fisionomias estampadas nos 
pergaminhos, nos tijolos, nas pedras e nas tábuas, eram as 
mesmas do seu ambiente. [...] 
Desde que o homem sentiu a existência do direito, começou a 
converter em leis as necessidades sociais. Para trás havia 
ficado a era da força física e da ardilosidade, com as quais se 
defendera na caverna e nas primeiras organizações gregárias. 
Agora o aspecto das coisas já era diferente: a própria natureza 
se ataviara, para gáudio dos seus sentidos. E a sensação do 
justo e do equitativo se infiltrava pelas frinchas do seu espírito. 
Uma noção inusitada do procedimento humano se distendia 
para dentro do seu ser, promanada do desconhecido e do 
mistério da criação. 
A palavra oral não bastava para justificar os seus atos. 
As fórmulas pactuais não circundavam de garantias as suas 
relações econômicas e políticas. O testemunho falhava como 
expressão da verdade, já desvirtuado pelo medo e pelo 
interesse. 
Mister se fazia a composição da lei escrita, mantenedora da 
legitimidade perpetuadora dos princípios de direito. [...] 
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Não é possível a compreensão dos direitos humanos sem a leitura 

atenta da história387, pois o direito não existe senão na sociedade e para a sociedade, 

refletindo a concepção social, política, filosófica etc. de determinado momento 

histórico. Assim, critica-se a terminologia “gerações de direitos” com base num 

fundamento de cunho histórico e outro de caráter jurídico. 

Do ponto de vista histórico, houve o reconhecimento em nível 

internacional (a chamada internacionalização dos direitos humanos), primeiramente 

dos direitos sociais – considerados de segunda geração – com a criação da 

Organização Internacional do Trabalho, a partir de 1919, enquanto os direitos civis e 

políticos - considerados de primeira geração - obtiveram reconhecimento 

internacional somente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, 

sendo “juridicizados” somente após 1966 com o Pacto Internacional de Direitos Civis 

e Políticos. Logo, sob o prisma histórico, a positivação, em normas internacionais de 

caráter universal, dos direitos humanos sociais de segunda geração antecedeu a 

positivação dos direitos humanos de primeira geração, demonstrando a inadequação 

desta classificação geracional. 

O fundamento jurídico na inadequação do termo “gerações” de 

direitos demonstra que os direitos humanos nascem independentemente de tempo; 

encontram-se inter-relacionados, coexistem de modo simultâneo para a integral 

proteção da pessoa humana (sujeito central dos direitos humanos e dotado de uma 

dignidade intrínseca à sua condição humana), sendo “construídos” e “reconstruídos” 

ao longo do tempo, consoante as necessidades dos povos. 

Ademais, o fundamento jurídico também se ampara na Declaração 

e Programa de Ação de Viena de 1993 que, ao consagrar os direitos humanos como 

tema global388, afirmou em seu artigo 5º a universalidade, a indivisibilidade, a inter-

                                                           
387 Segundo Luigi Ferrajoli, “[...] Todas as diversas gerações de direitos, podemos bem dizer, 
correspondem a outras tantas gerações de movimentos revolucionários: das revoluções liberais contra 
o absolutismo régio dos séculos passados até as constituições do século XX, incluída aquela italiana de 
1948, nascida da Resistência e do repúdio ao fascismo como pacto fundante da democracia 
constitucional. Dessa história faz parte também a extensão, seja ainda embrionária, do paradigma do 
constitucionalismo internacional. Também na história das relações internacionais foi de fato 
produzida, com a instituição da ONU e com as cartas internacionais sobre direitos humanos, uma 
ruptura epocal: a ruptura daquele ancien régime internacional nascido, três séculos atrás, da paz de 
Westfália, fundado sobre o princípio da soberania absoluta dos Estados e tendo alcançado sua falência 
com a tragédia das duas guerras mundiais” (FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e 
dos bens fundamentais, tradução Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela Cadermatori, 
Hermes Zaneti Júnior, Sérgio Cadermatori, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 30). 
388 Para maiores detalhes, consulte ALVES, José Augusto Lindgren. Os direitos humanos como 
tema global, São Paulo: Perspectiva, 2003. 
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relação e a interdependência desses direitos, indicando que eles são inerentes à 

condição humana e não podem ser divididos em departamentos estanques. 

Portanto, afasta-se o uso da terminologia “gerações” de direitos 

porque carece de fundamento histórico e possui conotação nitidamente ideológica, 

principalmente ao considerar de “segunda geração” os direitos sociais, inclusive os 

trabalhistas, colocando-os numa categoria jurídica secundária em relação aos direitos 

civis e políticos e na condição de direitos “programáticos” não exigíveis de forma 

imediata dos Estados, não podendo ser prontamente exercitados pelos indivíduos. 

Flávia Piovesan389 critica o termo “gerações” de direitos: 

 
[...] partindo do critério metodológico que classifica os direitos 
humanos em gerações, compartilha-se do entendimento de que 
uma geração de direitos não substitui a outra, mas com ela 
interage. Isto é, afasta-se a equivocada visão da sucessão 
“geracional” de direitos, na medida em que se acolhe a ideia da 
expansão, cumulação e fortalecimento dos direitos humanos, 
todos essencialmente complementares e em constante 
dinâmica de interação. Logo, apresentando os direitos 
humanos uma unidade indivisível, revela-se esvaziado o direito 
à liberdade quando não assegurado o direito à igualdade; por 
sua vez, esvaziado, revela-se o direito à igualdade quando não 
assegurada a liberdade. [...] Vale dizer, sem a efetividade dos 
direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos civis e 
políticos se reduzem a meras categorias formais, enquanto, sem 
a realização dos direitos civis e políticos, ou seja, sem a 
efetividade da liberdade entendida em seu mais amplo sentido, 
os direitos econômicos, sociais e culturais carecem de 
verdadeira significação. Não há mais como cogitar da liberdade 
divorciada da justiça social, como também os direitos humanos 
constituem um complexo integral, único e indivisível, no qual 
os diferentes direitos estão necessariamente inter-relacionados 
e são independentes entre si. 
 

Norberto Bobbio explicita390 que “os direitos do homem, apesar de 

terem sido considerados naturais desde o início, não foram dados de uma vez por 

todas. [...] também não foram dados todos de uma vez e nem conjuntamente”. 

Então, apenas para fins didáticos, poderia se adotar a expressão 

“dimensões” para os direitos humanos, não se esquecendo de sua historicidade, 

porque eles se complementam e coexistem para a proteção integral da pessoa 

humana e de sua dignidade. 

                                                           
389 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, 7. ed. rev., 
ampl. e atual., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 134-136. 
390 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, tradução de Carlos Nelson Coutinho, apresentação de 
Celso Lafer, nova ed., 5. reimpr., Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2004, p. 229. 
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Portanto, entende-se inadequada e ideológica a classificação dos 

direitos humanos ou fundamentais em “gerações”, principalmente porque os direitos 

sociais, incluindo os direitos trabalhistas individuais e coletivos, estariam relegados à 

“segunda geração” numa condição de inferioridade em relação aos direitos civis e 

políticos (“primeira geração”), normalmente defendidos numa perspectiva neoliberal, 

sendo mais pertinente o uso da terminologia dimensões de direitos. 

 

4.3 O TRABALHO DIGNO COMO DIREITO SOCIAL INERENTE À CONDIÇÃO HUMANA 

 

O trabalho do homem não se confunde com a atividade exercida 

pelos animais de modo instintivo para sobreviver, pois ao final do processo do labor, 

surge um resultado que já estava arquitetado idealmente na mente humana. O 

trabalhador não transforma apenas o material que atua, mas imprime neste material 

aquela ideia inicial que tinha concebido mentalmente391. 

O trabalho humano é consciente e proposital enquanto a atividade 

exercida pelos animais possui cunho meramente instintivo. Logo, “o trabalho que 

ultrapassa a mera atividade instintiva é assim a força que criou a espécie humana e a 

força pela qual a humanidade criou o mundo como conhecemos”392. 

A Encíclica Laborem Exercens (Sobre o Trabalho Humano), de 14 de 

setembro de 1981, do então Papa João Paulo II, apresenta o trabalho como atividade 

exclusivamente humana393: “o trabalho é uma das características que distinguem o 

homem do resto das criaturas, cuja atividade relacionada com a manutenção da 

própria vida não se pode chamar trabalho; somente o homem tem capacidade para o 

trabalho (LE prefácio)”. 

Nos primórdios da civilização, o trabalho era a atividade ligada à 

pesca, à caça, à coleta de frutos e à plantação de alimentos destinados ao sustento do 

homem, acompanhou a evolução histórica do próprio ser humano, sendo a atividade 

que garantiria a subsistência e a vida em comunidade. 

Ao longo dos séculos, o trabalho foi associado a uma atividade penosa 

que não traria felicidade e conhecimento ao homem, sendo relegado aos escravos no 

                                                           
391 BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século 
XX, tradução de Nathanael C. Caixeiro, 2. ed., Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1980, p. 49-50. 
392 BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista, op. cit., p. 53. 
393 LESSA, Luiz Carlos. Dicionário da doutrina social da Igreja: doutrina social da Igreja de A a 
Z, São Paulo: LTr, 2004, p. 271-272, grifo do autor. 
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mundo antigo (sistema escravista), aos servos no medievo (sistema feudal) e ao 

proletariado na era moderna (sistema capitalista). 

De acordo com Felice Battaglia, o trabalho é um conceito complexo 

porque impacta nos mais diversos aspectos da vida humana  e, assim, está voltado 

para as mais diversas ciências; cada uma delas o enquadra de modo diverso em seu 

sistema, mais ou menos central e digno de interesse394. 

Desse modo, são necessários alguns apontamentos acerca do 

significado do trabalho sob diferentes aspectos. 

No Dicionário de Língua Portuguesa, na Rubrica de Economia 

Política, o trabalho representa “a atividade humana que, com o auxílio ou não de 

máquinas, se caracteriza como fator essencial da produção de bens e serviços”395.  

Nicola Abbagno396, no Dicionário de Filosofia, preceitua: 

 
TRABALHO (latim Labor; inglês Labor; francês Travail; 
alemão Arbeit; italiano Lavoro). Atividade destinada a utilizar 
as coisas naturais ou a modificar o ambiente para a satisfação 
das necessidades humanas. O conceito de trabalho implica 
portanto: 1) a dependência do homem, no que diz respeito à 
vida e aos seus interesses, em relação à natureza: o que 
constitui a necessidade; 2) a reação ativa a essa dependência, 
constituída por operações mais ou menos de elevado esforço, 
sofrimento ou cansaço, que constitui o custo humano do 
trabalho. Baseia-se sobretudo neste último aspecto a 
condenação da filosofia antiga e medieval ao trabalho manual 
(v. Banausia). Também devido a esse aspecto, o trabalho foi 
considerado pela Bíblia como parte da maldição divina 
decorrente do pecado original (Gênese, III, 19). E no famoso 
texto de São Paulo o preceito “Quem não quiser trabalhar não 
coma” deriva da obrigação de não jogar sobre os ombros 
alheios o cansaço e o sofrimento do trabalho (II Tessal., III, 8-
10). No mesmo sentido, Agostinho (De Operibus Monachorum, 
17-8) e Tomás de Aquino (S. Th., II, ii, q. 187 a. 3) 
recomendavam o trabalho como preceito religioso. Na 
exigência de distribuir entre todos o sofrimento e a degradação 
do trabalho manual inspiraram-se a Utopia (1516) de Thomas 
More e a Cidade do Sol (1602) de Campanella, que prescrevem 
para todos os membros de suas cidades ideais a obrigação do 
trabalho. Com base nisso, consagrava-se a contraposição entre 
trabalho manual e atividade intelectual, entre artes mecânicas e 
artes liberais; também no Renascimento a defesa quase 

                                                           
394 BATTAGLIA, Felice. Filosofia do trabalho, trad. Luís Washington Vita e Antônio D’Elia, 
Saraiva: São Paulo: 1958, p. 19. 
395 DICIONÁRIO Houaiss Eletrônico, disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/>, acesso em: 
10 jan. 2015. 
396 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia, revisão da tradução e tradução dos novos textos 
Ivone Castilho Benedetti, 5. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 1147-1148, grifo do autor. 
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unânime, por parte de literatos e filósofos, da vida ativa diante 
da vida contemplativa e a condenação unânime do ócio [...]. 
 

No Dicionário de Sociologia, Allan G. Johnson397 aponta: 

 
De modo geral, trabalho é toda atividade que gera um produto 
ou serviço para uso imediato ou troca. Há muito tempo, 
sociólogos têm se mostrado interessados em certo número de 
questões fundamentais sobre o trabalho: como o trabalho é 
definido e organizado e como isso afeta a experiência do 
trabalho; como os indivíduos são distribuídos entre as 
ocupações (em termos de sexo, raça ou composição etária da 
FORÇA DE TRABALHO; como a organização do trabalho se 
vincula aos sistemas de ESTRATIFICAÇÃO E 
DESIGUALDADES; e como ele se relaciona com grandes 
instituições, como o ESTADO, a RELIGIÃO e a FAMÍLIA). [...] 
 

A Doutrina Social da Igreja398 apresenta considerações a respeito do 

trabalho humano, especialmente após 15 de maio de 1891, com a divulgação pelo 

Papa Leão XIII da Encíclica Rerum Novarum (Sobre a Condição dos Operários) em 

pleno auge da Revolução Industrial e dos movimentos sociais do operariado em prol 

de melhores condições de vida e trabalho. 

A Rerum Novarum  conclamou os povos e os Estados a buscarem 

uma ordem social mais justa, pois “[...] o trabalho tem uma tal fecundidade e tal 

eficácia que se pode afirmar, sem receio de engano, que ele é a fonte única de onde 

procede a riqueza das nações”399. 

Posteriormente, a Encíclica Laborem Exercens (Sobre o Trabalho 

Humano) do Papa João Paulo II, trouxe considerações de cunho filosófico acerca do 

trabalho humano, extrapolando aspectos teológicos400: 

                                                           
397  JOHNSON, Allan G. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica, tradução 
de Ruy Jungmann e consultoria de Renato Lessa, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1997, p. 241. 
398 A Doutrina Social da Igreja representa o conjunto dos ensinamentos do magistério da Igreja 
Católica constante em encíclicas e pronunciamentos de papas, tendo por finalidade fixar princípios, 
critérios e diretrizes gerais a respeito da organização social e política da vida em sociedade. Luiz Carlos 
Lessa esclarece que “há consenso em considerar-se a Rerum Novarum, de Leão XIII, promulgada 
em 1891, como o marco inicial do que se convencionou chamar de Doutrina Social da Igreja (DSI). Daí, 
porém, não se infira que só a partir de então a temática social comparece em documentos e 
pronunciamentos eclesiais. A citada encíclica apenas inaugurou ‘oficialmente’, ‘formalmente’, 
‘cronologicamente’, a DSI, visto que a matéria em tela foi, e é, desde os tempos apostólicos, diuturna 
preocupação do Magistério da Igreja. Por isso, alguns autores falam no que seria uma pré-história da 
DSI, para abranger manifestações do pensamento social cristão anteriores à Rerum Novarum, 
remontando ao período da patrística, aos filósofos da escolástica, aos doutores da Idade Média, a 
predecessores de Leão XIII, papas dos séculos XV ao XVIII, principalmente” (LESSA, Luiz Carlos. 
Dicionário da doutrina social da Igreja: doutrina social da Igreja de A a Z, São Paulo: LTr, 2004, 
p. 12, grifo do autor). 
399 LESSA, Luiz Carlos. Dicionário da doutrina social da Igreja, op. cit., p. 271, grifo nosso. 
400 LESSA, Luiz Carlos. Dicionário da doutrina social da Igreja, op. cit., p. 271-272, grifo do 
autor. 
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[...] com a palavra trabalho é indicada toda atividade realizada 
pelo mesmo homem, tanto manual como intelectual, 
independentemente das suas características e das 
circunstâncias [...] É preciso acentuar e pôr em relevo o 
primado do homem no processo de produção, o primado do 
homem em relação às coisas. E tudo aquilo que está 
contido no conceito de ‘capital’, num sentido restrito do termo, 
é somente um conjunto de coisas. Ao passo que o homem, 
como sujeito do trabalho, independentemente do trabalho que 
faz, o homem, e só ele, é uma pessoa (LE 12f) [...] mesmo na 
época do ‘trabalho’ cada dia mais mecanizado, o sujeito 
próprio do trabalho continua a ser o homem (LE 5c). 
[...] o trabalho era entendido e tratado como uma espécie de 
‘mercadoria’, que o trabalhador – principalmente o operário da 
indústria – vendia ao dador de trabalho, que era, ao mesmo 
tempo, possessor do capital, isto é, do conjunto dos 
instrumentos de trabalho e dos meios que tornam possível a 
produção. Este modo de conceber o trabalho encontrava-se 
especialmente difundido na primeira metade do século XIX. 
Em seguida, as formulações explícitas deste gênero quase 
desapareceram, cedendo lugar a um modo mais humano de 
pensar e de avaliar o trabalho. [...] Apesar disso, o perigo de 
tratar o trabalho como uma ‘mercadoria sui generis’ ou como 
uma ‘força’ anônima necessária para a produção (fala-se 
mesmo de ‘força-trabalho’) continua a existir ainda nos 
dias de hoje, especialmente quando a maneira de encarar a 
problemática econômica é caracterizada pela adesão às 
premissas do ‘economicismo’ materialista (LE 7b). 
 

Acerca da compreensão do trabalho à luz do Direito, Felice 

Battaglia401 preleciona: 

 
O trabalho, portanto, diz respeito ao direito da maneira mais 
ampla: no sentido de que, faculdade deixada à nossa vontade, se 
reforça como pretensão. Torna-se ainda dever juridicamente 
exigível do Estado. Exatamente por ser direito e dever ao 
mesmo tempo, podemos pretender que nos seja dado nas 
condições que o assegurem. Eis a trama de uma construção 
dogmática do trabalho, que a evolução histórica procura 
amadurecer, mesmo se ainda não se cumpriu em todos os 
aspectos assinalados, até suas extremas conseqüências!  
As idéias que substanciam o perfilado sistema do direito do 
trabalho são modernas. Sòmente através de um longo processo 
histórico o trabalho surgiu aos homens como um dever absoluto 
e peremptório, conexo com a nossa personalidade. A tal ponto 
constitutivo desta que, reflexivamente, pudesse gerar a 
convicção de dever-se exigir a cooperação alheia, e 
peremptòriamente, a do próprio Estado. Ignorado dos bills of 
rights inglêses e americanos dos séculos XVII e XVIII, não 
aparece também na famosa Déclaration des droits de l’home et 
du citoyen. Sòmente na Constituição francesa de 1848 se 

                                                           
401 BATTAGLIA, Felice. Filosofia do trabalho, tradução de Luís Washington Vita e Antônio D’Elia, 
Saraiva: São Paulo: 1958, p. 318-319. 
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declara que o Estado tem por base o trabalho (art. 4º), tendo 
todos os cidadãos o dever de assegurar-se com o trabalho os 
meios de subsistência (art. 7º) e a república o de proteger o 
cidadão no seu trabalho, proporcionando-o a quem não tenha e 
assistindo-o (art. 8º). Surge o dever ao trabalho, um direito que 
é dever, proclamada a obrigação pública. O trabalho é portanto 
livre, não no sentido de que o cidadão possa trabalhar ou não, 
mas sim naquele, mais limitado, de que êle possa escolher a 
atividade mais condizente com o cumprimento de um dever 
jurídico; mas se este é um dever inderrogável, êle se compenetra 
da pretensão a que o Estado o assegure em si e nas condições 
que o tornam possível. Desde então assistimos a um 
desenvolvimento coerente e crescente de tais posições, ainda 
que o direito subjetivo de ter trabalho, a pretensão dirigida ao 
Estado, que é correspondente ao dever jurídico do Estado para 
com os cidadãos, tarde a afirmar-se. 
 

Então, verifica-se que o trabalho humano se assemelha a um 

caleidoscópio porque está em constante estudo e análise à luz de diferentes saberes 

humanos, demonstrando a importância de sua compreensão sobretudo ante o 

capitalismo global vivenciado na atualidade. 

A partir do desenvolvimento do capitalismo industrial, o trabalho 

assumiu a categoria de trabalho “livre” assalariado, inserto no processo de produção 

capitalista. Consequentemente, a sociedade de consumo conferiu aos trabalhadores o 

mesmo valor que se atribui às máquinas e aos instrumentos de produção, esvaziando 

sistematicamente sua dignidade humana. 

Após a Revolução Industrial que, iniciada pioneiramente no século 

XVIII pela Inglaterra, impôs novas condições de produção aos trabalhadores 

(homens, mulheres e crianças) que passaram a ser vistos como apêndices das 

máquinas e sujeitos a extenuante jornada de trabalho sob precárias condições de 

higiene e segurança. 

Assim, ao ser humano não seria mais suficiente trabalhar para se 

manter vivo, uma vez que o trabalho passou a representar salário e o 

trabalhador passou a ser empregado assalariado, trabalhando por conta 

alheia, sendo integrantes do sistema capitalista na forma de mercadorias ou de 

custos de produção. Harry Braverman402 analisa este momento do capitalismo 

industrial: 

 
A produção capitalista exige intercâmbio de relações, 
mercadorias e dinheiro, mas sua diferença específica é a 
compra e venda de força de trabalho. Para esse fim, três 

                                                           
402 BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista, op. cit., p. 54-56. 
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condições básicas tornam-se generalizadas através de toda a 
sociedade. Em primeiro lugar, os trabalhadores são separados 
dos meios com os quais a produção é realizada, e só podem ter 
acesso a eles vendendo sua força de trabalho a outros. Em 
segundo, os trabalhadores estão livres de constrições legais, tais 
como servidão ou escravidão, que os impeçam de dispor de sua 
força de trabalho. Em terceiro, o propósito do emprego do 
trabalhador torna-se a expansão de uma unidade de capital 
pertencente ao empregador, que está assim atuando como um 
capitalista. O processo de trabalho começa, portanto, com um 
contrato ou acordo que estabelece as condições da venda da 
força de trabalho pelo trabalhador e sua compra pelo 
empregador. [...] O trabalhador faz o contrato de trabalho 
porque as condições sociais não lhe dão outra alternativa para 
ganhar a vida. O empregador, por outro lado, é o possuidor de 
uma unidade de capital que ele se esforça por ampliar e para 
isso converte parte dele em salários. Desse modo põe-se a 
funcionar o processo de trabalho, o qual embora seja em geral 
um processo para criar valores úteis tornou-se agora 
especificamente um processo para a expansão do capital, para a 
criação de um lucro. [...] O que o trabalhador vende e o que o 
capitalista compra não é uma quantidade contratada de 
trabalho, mas a força para trabalhar por um período 
contratado de tempo. Esta incapacidade de comprar trabalho, 
que é uma função física e mental inalienável, e a necessidade de 
comprar a força para executá-lo é tão repleta de consequências 
para todo o modo capitalista de produção que deve ser estudada 
mais de perto. 
 

Foi a partir do capitalismo industrial403 que se consolidou o trabalho 

assalariado como uma engrenagem do processo de produção, amparado num 

contrato de trabalho regulamentado pelo direito civil, um direito de cunho liberal e 

individualista à época, que considerava as partes contratantes como indivíduos iguais 

com plena autonomia de vontade para contratar as condições pactuadas. Porém, esse 

trabalho assalariado não era exatamente “livre” porque havia desigualdades 

profundas entre os contratantes (trabalhadores e capitalistas), sobretudo impostas 

pelas condições econômicas. Logo, nesse momento histórico, tem-se a consolidação 

do emprego ou trabalho assalariado subordinado que é exercido por conta alheia. 

Na contemporaneidade, apesar da ampla tutela normativa dos 

direitos sociais trabalhistas em tratados internacionais de direitos humanos nos 

planos local, regional e global; nas convenções, recomendações e declarações da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e nas Constituições dos Estados 

Democráticos de Direito, o mundo do trabalho assiste a crescente processo de 

                                                           
403 Para maiores detalhes acerca do surgimento do capitalismo e da evolução do Direito do Trabalho, 
consulte MAIOR, Jorge Luiz Souto. Curso de direito do trabalho: teoria geral do direito do 
trabalho, v. 1, parte 1, São Paulo: LTr, 2011. 
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precarização do trabalho humano e de flexibilização das condições de trabalho e 

dos direitos laborais para que as empresas possam se manter competitivas no 

mercado internacional ante os efeitos da globalização neoliberal. 

Além disso, verifica-se o uso indiscriminado de terceirizações, 

quarteirizações etc., de cooperativas ilícitas de trabalho que mascaram o vínculo 

empregatício, dentre outros subterfúgios para burlar a aplicação da legislação 

trabalhista e social vigente nos países, promovendo a redução de direitos e garantias 

conquistados pelos trabalhadores ao longo dos séculos. 

O próprio Direito do Trabalho está sendo atacado por diversos 

discursos ditos “acadêmico-científicos” que apregoam sua obsolescência e a urgente 

“reformulação” de suas regras e princípios jurídicos em prol da manutenção dos 

postos de trabalho que devem ser adaptados às atuais necessidades dos mercados 

altamente competitivos no âmbito da economia globalizada. Segundo Grijalbo 

Fernandes Coutinho404, “[...] lamentavelmente, o Direito do Trabalho, na prática, 

tornou-se mais flexível, seja pela ação do legislador, seja pelo ato de interpretar 

conferido aos operadores do referido ramo, no período pós-fordista. A classe 

dominante propagou a ideia de que o Direito do Trabalho engessa as relações de 

trabalho e atrapalha o desenvolvimento do País. Essa concepção foi assimilada pelos 

mais diversos segmentos da sociedade brasileira, inclusive pelos juízes e tribunais do 

trabalho”. 

Na realidade, tem-se a crescente reestruturação empresarial405 para 

diminuir o emprego formalizado substituindo-o por trabalhadores “autônomos” que 

seriam prestadores de serviços, a conhecida “pejotização” dos trabalhadores. Está 

ocorrendo também uma desarticulação do modelo empresarial fordista/taylorista 

para o estabelecimento de um modelo de produção em “rede”, ou seja, há a 

“associação” de empresas onde as decisões são tomadas por aquelas situadas no topo 
                                                           
404 COUTINHO, Grijalbo Fernandes. O direito do trabalho flexibilizado por FHC e Lula, São 
Paulo: LTr, 2009, p. 39-40. 
405 De acordo com Márcio Pochmann, “as principais características do processo de reestruturação 
capitalista [...] estão diretamente relacionadas aos ganhos de produtividade e de competitividade e à 
redução do emprego. De um lado, postos tradicionais são eliminados por força dos investimentos em 
novas tecnologias, na racionalização das técnicas de produção e em novas formas de gestão dos 
recursos humanos. [...] os empregos que permanecem ou são criados também acabam afetados com a 
incessante busca por maior produtividade e competitividade e mais qualidade dos produtos. [...] O 
declínio do trabalho na produção e a expansão da participação relativa das ocupações no setor de 
serviços seguem com maior intensidade uma tendência iniciada com a segunda revolução industrial e 
tecnológica. No entanto, sob a forma da modernização conservadora, são ainda mais intensas as 
modificações na natureza, no significado e no conteúdo do trabalho, além das alterações nas relações 
de trabalho” (POCHMANN, Márcio. O trabalho sob fogo cruzado: exclusão, desemprego e 
precarização no final do século, São Paulo: Contexto, 1999, p. 36-37). 
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da cadeia com poder decisório e a produção é executada por uma séria de 

“associadas” - mormente cooperativas, microempresas ou trabalhadores “autônomos” 

que criam pessoas jurídicas (firmas individuais) para atuarem -, sendo responsáveis 

por várias etapas do processo produtivo. 

Cita-se, como exemplo, o caso das empresas de departamentos que 

terceirizam, muitas vezes para confecções clandestinas, toda a sua produção de 

roupas e acessórios para não contratarem trabalhadores formalizados (empregados), 

burlando a aplicação da legislação trabalhista e mantendo sua lucratividade 

extremamente elevada. Há, ainda, outros métodos utilizados pelas empresas como o 

uso indiscriminado de terceirizações, muito além das atividades não essenciais da 

empresa (segurança, transporte, limpeza etc.), diminuindo os empregos 

formalizados. Logo, a atual sociedade de consumo está conferindo aos trabalhadores 

o mesmo valor que se atribui às máquinas e aos instrumentos de produção, 

esvaziando sistematicamente sua dignidade humana. 

A esse respeito, Oscar Ermida Uriarte406 preceitua: 

 
Há vários anos que na OIT se vem duvidando da relação entre 
desregulamentação e emprego. Nas publicações mais recentes, 
já se afirma abertamente que, em geral, as reformas 
flexibilizadoras não têm contribuído para gerar emprego, mas, 
em compensação, teriam contribuído para deteriorar a 
qualidade do emprego restante. 
Talvez o mais significativo seja o relatório da OCDE, de junho 
de 1999, sobre perspectivas do emprego, no qual se sustenta que 
o rigor da regulamentação do trabalho tem pouca ou nenhuma 
incidência sobre o nível global de emprego, que a flexibilidade 
exacerbou as pressões a favor de um refortalecimento das 
medidas de ordem pública ou privada de proteção do emprego e 
que alta proteção trabalhista diminui a rotatividade no 
emprego. 
O fato é que o verdadeiro problema do emprego não é o Direito 
do Trabalho nem o sistema de relações de trabalho, cuja 
incidência no emprego é muito relativa. O verdadeiro problema 
é um sistema econômico que destrói mais do que gera postos de 
trabalho. A substituição da mão-de-obra por tecnologia, a 
possibilidade técnica de produzir com menos mão-de-obra, 
mais a conveniência economicista de manter um desemprego 
funcional são os reais problemas. E a solução não está no 
Direito do Trabalho, mas fora, porque o problema em si está 
fora. A solução não pode ser uma progressiva degradação das 
condições de trabalho, porque seria suicida e porque, além 
disso, nenhum empregador contrata trabalhador que não 
precisa, só porque é mais “barato”, e nenhum empregador deixa 

                                                           
406 URIARTE, Oscar Ermida. A flexibilidade, São Paulo: LTr, 2002, p. 59. 
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de contratar trabalhador de que precisa, porque é um pouco 
mais “caro”. 
 

É necessário evidenciar que, em 19 de junho de 1998, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) – criada em 1919 pelo Tratado de Versailles e 

atualmente integrada à Organização das Nações Unidas (ONU) - na Octogésima Sexta 

Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, aprovou a 

Declaração relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no 

Trabalho reafirmando a obrigação universal dos Estados em respeitar, promover e 

tornar realidade os princípios e diretrizes previstos nas Convenções e Recomendações 

dessa organização internacional. 

A OIT estabeleceu quatro áreas prioritárias de atuação para a 

concretização dos direitos humanos trabalhistas, a saber: liberdade sindical e 

reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; eliminação de todas as 

formas de trabalho forçado ou obrigatório; abolição efetiva do trabalho infantil e 

eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. 

A partir de 1999, a OIT – fundamentada nestas áreas prioritárias, na 

Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998 e em seus 

instrumentos normativos - vem propondo a implementação do chamado trabalho 

decente, compreendido como um “trabalho adequadamente remunerado, exercido 

em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida 

digna”407. 

Na XVI Reunião Regional Americana sobre Trabalho Decente, 

ocorrida em maio de 2006 em Brasília, aprovou-se uma agenda de implementação do 

trabalho decente nas Américas (2006-2015) que propôs, dentre outras metas, a 

“formulação e execução, a partir de 2006, de estratégias nacionais para promoção do 

trabalho decente em todos os países da região, assim como de programas de trabalho 

decente por país em apoio às estratégias nacionais” 408. 

Houve, ainda, a propositura de uma gestão articulada de políticas de 

trabalho porque “é necessário insistir na responsabilidade do Estado de integrar e 

articular as diferentes políticas, e no poder que tem para isso. Uma formulação 

                                                           
407 OIT. Agenda nacional de trabalho decente, disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/agenda_nacional_trabalho_
decente_536.pdf>, acesso em: 17 jan. 2015. 
408 OIT. Trabalho decente nas Américas: uma agenda hemisférica (2006-2015), disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/agenda_hemisferica_303.p
df>, acesso em: 17 jan. 2015. 
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adequada e uma aplicação eficaz das políticas públicas perderiam grande parte dessa 

eficácia se não estivessem integradas em uma visão de longo prazo e articuladas entre 

si. A experiência demonstrou que a simples somatória de boas políticas públicas não é 

suficiente para chegar a uma boa política de longo prazo em matéria de crescimento 

econômico com trabalho decente”409. 

Em 2008, na Nonagésima Sétima Reunião Anual da Conferência 

Internacional do Trabalho, a OIT adotou a Declaração sobre Justiça Social para 

uma Globalização Equitativa que “recomenda, dentre outras medidas, que os 

Estados-membros considerem o estabelecimento de indicadores ou estatísticas 

apropriadas, se necessário com a assistência técnica da OIT, para monitorar e avaliar 

o progresso feito em matéria de trabalho decente”410. 

O trabalho decente defendido pela OIT, como valor necessário para 

uma existência humana digna, encontra-se baseado em quatro pilares estratégicos411: 

“a) respeito às normas internacionais do trabalho, em especial aos princípios e 

direitos fundamentais do trabalho (liberdade sindical e reconhecimento efetivo do 

direito de negociação coletiva; eliminação de todas as formas de trabalho forçado; 

abolição efetiva do trabalho infantil; eliminação de todas as formas de 

discriminação em matéria de emprego e ocupação); b) promoção do emprego de 

qualidade; c) extensão da proteção social e d) diálogo social”. 

A partir deste conceito de trabalho decente, a OIT vem realizando 

esforços, inclusive através de seus escritórios regionais (Brasil, Chile, Caribe etc.), 

para promover o acesso ao trabalho baseado na igualdade de oportunidades a todas 

as pessoas, nos direitos humanos trabalhistas, na proteção social e na promoção do 

diálogo social. 

José Cláudio Monteiro de Brito Filho412 dispõe sobre o trabalho 

decente: 

 
Não há trabalho decente sem condições adequadas à 
preservação da vida e da saúde do trabalhador. Não há trabalho 
decente sem justas condições para o trabalho, principalmente 
no que toca às horas de trabalho e aos períodos de repouso. 

                                                           
409 Idem. 
410 OIT. Perfil do trabalho decente no Brasil, prefácio, disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente
_301.pdf>, acesso em: 17 jan. 2015. 
411 OIT. Agenda nacional de trabalho decente, op. cit., 2014. 
412 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente: análise jurídica da exploração, 
trabalho forçado e outras formas de trabalho indigno, São Paulo: LTr, 2004, p. 61-62. 
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Não há trabalho decente sem justa remuneração pelo esforço 
despendido. Não há trabalho decente se o Estado não toma 
todas as medidas necessárias para a criação e para a 
manutenção dos postos de trabalho. Não há, por fim, trabalho 
decente se o trabalhador não está protegido dos riscos sociais, 
parte deles originada do próprio trabalho humano. Trabalho 
decente, então, é um conjunto mínimo de direitos do 
trabalhador que corresponde: à existência de trabalho; à 
liberdade de trabalho; à igualdade no trabalho; ao trabalho com 
condições justas, incluindo a remuneração, e que preservem 
sua saúde e segurança; à proibição do trabalho infantil; à 
liberdade sindical; e à proteção contra os riscos sociais. Negar o 
trabalho nessas condições, dessa feita, é negar os Direitos 
Humanos do Trabalhador, e, portanto, atuar em oposição aos 
princípios básicos que os regem, principalmente o maior deles, 
a dignidade da pessoa humana. 
 

Embora a OIT413 e muitos juristas não realizem quaisquer distinções 

entre ‘trabalho decente’ e ‘trabalho digno’, utilizando tais expressões como sinônimas, 

entende-se que elas não o são, pois estão ancorados em fundamentos jurídicos 

diversos, sendo o “trabalho digno” mais amplo (o gênero), incluindo o “trabalho 

decente” como espécie. 

O trabalho não deve ser considerado como mera mercadoria e o 

trabalhador visto apenas como um instrumento integrante do sistema capitalista de 

produção, embora esta seja a concepção dominante ancorada numa interpretação 

economicista da sociedade, sobretudo após a consolidação do capitalismo industrial. 

É imperioso que o valor do trabalho seja visto além dos aspectos 

puramente econômicos, seja visto sob uma matriz filosófica que o considera sob um 

prisma ÉTICO. Esta concepção é essencial para a compreensão da condição humana e 

o exercício do trabalho na contemporaneidade. Nesse sentido, adota-se o referencial 

filosófico de Felice Battaglia, apresentado na obra “Filosofia do Trabalho” de 

1958, ao considerar que todo trabalho para ser ético deve estar em consonância com 

os limites impostos pela própria dignidade humana. 

Segundo Felice Battaglia, o trabalho é uma realidade poliédrica 

captada parcialmente pelas diferentes Ciências (Física, Biologia, Economia etc.), mas 

a Filosofia absorve todos esses aspectos e os unifica numa noção integral do trabalho 

humano414: 

 

                                                           
413 A OIT usa comumente o termo “trabalho decente”, com exceção do Escritório Regional de Portugal, 
em Lisboa, que emprega a expressão “trabalho digno” que se entende mais adequada juridicamente. 
414 BATTAGLIA, Felice. Filosofia do trabalho, tradução de Luís Washington Vita e Antônio D’Elia, 
Saraiva: São Paulo: 1958, p. 22-23. 
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[...] o conceito do trabalho como essência do homem, que é 
atividade, que em si atinge o objeto e o constitui. O ato de 
consciência e de criação que dá começo ao espírito, é já 
trabalho. Desdobra tudo no sentido de que não há existência e 
produção de bens, não há atividade voltada para o exterior, que 
não pressuponha aquêle ato, já trabalho, enquanto atividade 
desdobrada. Portanto, o trabalho, em todas as manifestações, 
nos reporta ao espírito, que é atividade. 
 

Felice Battaglia415 prossegue na reflexão sobre a ética do trabalho 

enquanto critério essencial da vida humana: 

 
Precisamente à ética do trabalho dedicaremos o presente 
estudo. Dada uma noção filosófica do trabalho, veremos como 
esta unifica os vários aspectos do trabalho segundo são 
definidos pelas outras disciplinas. Mas como todos êles 
encontram um limite insuperável na moral, os seus resultados 
se legitimam em função da norma ética, tornando-se 
inaceitáveis quando postas em contraste. É preciso repelir por 
isso uma prática de trabalho mecânica ou fisiològicamente 
comprovada se, como entende o pensamento ético, a moral se 
sente lesiva à dignidade humana; uma sistematização produtora 
ideada pela técnica, proclamada útil pela economia, se diminui 
certas exigências da liberdade, não deve de modo algum 
executar-se. A motivação moral é superior a toda outra 
motivação. O trabalho da mecânica, da física, da fisiologia, da 
técnica, da economia, deve ser sempre trabalho do homem que 
a moral aprove, pois importa ao homem, já que é fim do homem 
(não aquele trabalho mas o trabalho; aquele trabalho que é o 
trabalho do homem)”. 
 

O referido autor conclui que todo trabalho, para ser ético, deve estar 

em consonância com os limites impostos pela própria dignidade humana416. 

Portanto, entende-se que o trabalho digno está relacionado a uma concepção mais 

ética do trabalho e ancorado na ideia de dignidade humana do trabalhador, sendo 

compreendido sob dois aspectos: 

 

a) o intrínseco (subjetivo): como atributo pessoal e psíquico 

inerente ao ser humano, por exemplo, a satisfação pessoal do trabalhador em realizar 

determinada atividade; a sensação de ser útil para a comunidade em que vive; ser 

merecedor de respeito e consideração por parte do Estado e dos particulares; ser 

realmente livre para escolher o seu trabalho etc.; 

                                                           
415 BATTAGLIA, Felice. Filosofia do trabalho, op. cit., p. 24. 
416 BATTAGLIA, Felice. Filosofia do trabalho, op. cit., p. 23. 
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b) o extrínseco (objetivo): representando as condições materiais 

previstas nas normas em geral reguladoras do ato de trabalhar, tais como: 

remuneração adequada e justa, sem discriminação de qualquer natureza; limite 

máximo e mínimo de duração da jornada de trabalho (diária e semanal); normas de 

higiene e segurança relacionadas ao meio ambiente do trabalho e à proteção da 

maternidade; concessão de férias, repouso semanal e feriados remunerados; licenças 

médicas em geral; normas proibitivas do trabalho infantil e do trabalho escravo etc. 

Por seu turno, o trabalho decente apregoado pela OIT estaria 

relacionado mais especificamente aos aspectos exteriores que retratariam as 

condições materiais do ato de trabalhar as quais são reguladas pelas nas normas, 

logo, seria espécie do gênero trabalho digno. Por tais razões, adotou-se neste 

trabalho a concepção de trabalho digno ao invés de trabalho decente.   

O trabalho digno inclui as condições materiais objetivas 

(extrínsecas) em que o trabalho é realizado concomitantemente com as condições 

subjetivas do trabalho (intrínsecas), pois ambas atendem ao princípio e valor da 

dignidade da pessoa humana, integrando a própria condição humana do trabalhador. 

Para a compreensão dessa condição humana do trabalhador na 

atualidade, foi utilizado como referencial teórico a obra “A Condição Humana” 

(1958) de Hannah Arendt. 

Hannah Arendt foi impulsionada pela necessidade de compreender o 

aniquilamento dos judeus nos campos de concentração, fato histórico sem 

precedentes na humanidade, abordando as contradições inerentes à era moderna417, 

inclusive em relação à existência da dignidade humana. 

“A Condição Humana” traz questões teóricas fundamentais do 

pensamento filosófico arendtiano, sendo, inicialmente, concebida como uma 

“continuação” de “As Origens do Totalitarismo” na qual se analisaria os elementos 

totalitários presentes no marxismo e problematizaria acerca do conceito de “animal 

trabalhador” desenvolvido por Karl Marx. 

Entretanto, Arendt alterou esse projeto inicial ao verificar que o 

conceito de trabalho utilizado por Karl Marx era unívoco e incompleto para 

compreender o que os homens fazem, pois não havia distinções entre as atividades 

                                                           
417 ARENDT, Hannah. A condição humana, 10. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 
14. 
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realizadas pelo ser humano, resolvendo tratar dessa temática na “Condição Humana”, 

justificando no prólogo desta obra as preocupações que a cercavam418: 

 
O que proponho nestas páginas que se seguem é uma 
reconsideração da condição humana à luz de nossas mais novas 
experiências e nossos temores mais recentes. É óbvio que isto 
requer reflexão; e a irreflexão – a imprudência temerária ou a 
irremediável confusão ou a repetição complacente de “verdade” 
que se tornam triviais e vazias – parece ser uma das principais 
características do nosso tempo. O que proponho, portanto, é 
muito simples: trata-se apenas de refletir sobre o que estamos 
fazendo. 
“O que estamos fazendo” é, na verdade, o tema central deste 
livro, que aborda somente as manifestações mais elementares 
da condição humana, aquelas atividades que tradicionalmente, 
e também segundo opinião corrente, estão ao alcance de todo 
ser humano. Por esta e outras razões, a mais alta e talvez a mais 
pura atividade de que os homens são capazes – a atividade de 
pensar – não se inclui nas atuais considerações. 
Sistematicamente, portanto, o livro limita-se a uma discussão 
do labor, do trabalho e da ação, que constituem os três 
capítulos centrais. Historicamente, abordo a era moderna em 
um último capítulo e, no decorrer de todo o livro, as várias 
constelações dentro da hierarquia de atividades, tais como as 
conhecemos através da história do Ocidente. 
 

Na “Condição Humana”, refletindo sobre o que os homens fazem na 

era moderna (a chamada vita activa em contraposição à vita contemplactiva), 

Arendt definiu três atividades principais que correspondem às condições básicas da 

vida humana, ou seja, os pressupostos da condição humana: o labor (atividade do 

trabalho), o trabalho (obra ou fabricação) e a ação. De acordo com Hannah Arendt419, 

“o mundo no qual transcorre a vita activa consiste em coisas produzidas pelas 

atividades humanas [...] tudo o que espontaneamente adentra o mundo humano, ou 

para ele é trazido pelo esforço humano, torna-se parte da condição humana”. 

O labor (trabalho) é a atividade inerente ao corpo humano no que 

tange à exigência de manter-se vivo. O labor é a condição de vida comum a homens e 

a animais sujeitos à necessidade de prover sua própria subsistência, assim o uso da 

denominação animal laborans para o homem enquanto ser que labora para prover a 

sua própria subsistência. De acordo com Hannah Arendt, o termo animal laborans é 

o mais adequado para representar aquele indivíduo que se dedica à atividade do 

labor, pois “[...] o emprego da palavra ‘animal’ no conceito de animal laborans, ao 

contrário, do outro uso, muito discutível, da mesma palavra na expressão animal 
                                                           
418 ARENDT, Hannah. A condição humana, op. cit., p. 13. 
419 ARENDT, Hannah. A condição humana, op. cit., p. 17. 



210 
 

 
 

rationale, é inteiramente justificado. O animal laborans é, realmente, apenas uma 

das espécies animais que vivem na terra – na melhor das hipóteses a mais 

desenvolvida”420. 

Hannah Arendt421 afirma, ainda, que “o labor é a atividade que 

corresponde ao processo biológico do corpo humano, cujos crescimento espontâneo, 

metabolismo e eventual declínio têm a ver com as necessidades vitais produzidas e 

introduzidas pelo labor no processo da vida. A condição humana do labor é a própria 

vida”. Portanto, o labor é uma atividade associada ao processo natural da vida, é o 

próprio metabolismo do homem com a natureza. 

Por sua vez, o trabalho (obra) é a atividade correspondente à 

criação de coisas artificiais, diferentes do ambiente natural, correspondendo ao 

caráter não natural da existência humana. Ao homem, enquanto construtor do 

mundo, foi dado o nome de homo faber, ou seja, o homo faber é aquele que se dedica 

ao trabalho, enquanto atividade componente da vita activa, “usando a natureza como 

material da fabricação, produz o artefato humano – os objetos que, pela sua 

durabilidade, constroem o mundo como morada do homem: as obras de arte e os 

objetos de uso”422. 

No pensamento arendtiano423, “o trabalho produz um mundo 

‘artificial’ de coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural. Dentro de 

suas fronteiras habita cada vida individual, embora esse mundo se destine a 

sobreviver e transcender todas as vidas individuais. A condição humana do trabalho é 

a mundanidade”. Desse modo, o trabalho é a atividade associada às mãos pela 

produção de objetos que são destinados a ocupar um determinado lugar no mundo. 

Finalmente, a ação é a única atividade que se dá diretamente entre 

os homens, sem mediação de qualquer objeto natural ou artificial e corresponde à 

condição humana da pluralidade, pois todos são seres humanos e racionais, mas cada 

um apresenta diferenças e variações individuais que devem ser respeitadas mediante 

um contínuo diálogo entre os homens. Assim, a pluralidade é a condição da ação 

humana pelo fato de que todas as pessoas são humanas, mas de tal modo que não são 

                                                           
420 ARENDT, Hannah. A condição humana, op. cit., p. 95. 
421 ARENDT, Hannah. A condição humana, op. cit., p. 15. 
422 WAGNER, Eugênia Sales. Hannah Arendt e Karl Marx: o mundo do trabalho, 2. ed., Cotia: 
Ateliê Editorial, 2002, p. 63. 
423 WAGNER, Eugênia Sales. Hannah Arendt e Karl Marx, op. cit., p. 63. 
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idênticas, pois ninguém é exatamente igual a outra pessoa que vive, viveu ou 

viverá424. 

A obra (atividade do homo faber de operar sobre os materiais) 

garantiria a durabilidade do mundo, em contraposição à atividade do animal 

laborans (o labor), que se mistura com os materiais. Porém, segundo Hannah 

Arendt, o animal laborans, por sua atividade e aspirações, não sabe como construir 

um mundo e nem cuidar bem do mundo criado pelo homo faber. 

Hannah Arendt verificou que a sociedade de consumo conferiu aos 

trabalhadores (a força de trabalho) o mesmo valor que atribuiu às máquinas e aos 

instrumentos de produção, esvaziando sistematicamente, no mundo do animal 

laborans, a dignidade da pessoa humana. 

Portanto, o ser humano passou a ser tratado como mercadoria 

passível de descarte e substituição por algo equivalente, contrariando, inclusive, os 

imperativos categóricos kantianos já analisados, transformando o homem em coisa 

ou mercadoria no mundo do animal laborans.  

Outrossim, Hannah Arendt, na “Condição Humana”, criticou a 

concepção de trabalho formulada por Karl Marx, pois a entendeu unívoca e 

incompleta para compreender o que os homens fazem, pois não havia distinções 

entre labor e trabalho as quais, para ela, representariam diferentes atividades 

realizadas pelo ser humano425:  

 
A distinção que proponho entre labor e trabalho é inusitada. A 
evidência fenomenológica a favor desta distinção é demasiado 
marcante para que se ignore; e, no entanto, é historicamente 
verdadeiro que, à parte certas observações esporádicas – as 
quais por sinal nunca chegaram a ser desenvolvidas nas teorias 
de seus autores -, quase nada existe para corroborá-la na 
tradição pré-moderna do pensamento político ou no vasto 
corpo das modernas teorias do trabalho. [...] A era moderna em 
geral e Karl Marx em particular, fascinados, por assim dizer, 
pela produtividade real e sem precedentes da humanidade 
ocidental, tendiam quase irresistivelmente a encarar todo o 
labor como trabalho e a falar do animal laborans em termos 
muito mais adequados ao homo faber, como a esperar que 
restasse apenas um passo para eliminar totalmente o labor e a 
necessidade. Sem dúvida, a evolução histórica que tirou o labor 
de seu esconderijo e o guindou à esfera pública, onde pôde ser 
organizado e “dividido”, constitui poderoso argumento no 
desenvolvimento dessas teorias. Contudo, um fato ainda mais 
importante neste particular, já pressentido pelos economistas 

                                                           
424 ARENDT, Hannah. A condição humana, op. cit., p. 15-16. 
425 ARENDT, Hannah. A condição humana, op. cit., p. 90 e p. 98-99, grifo do autor. 
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clássicos e claramente descoberto e expresso por Karl Marx, é 
que a própria atividade do trabalho (labor), 
independentemente de circunstâncias históricas e de sua 
localização na esfera privada ou na esfera pública, possui 
realmente uma “produtividade” própria, por mais fúteis ou 
pouco duráveis que sejam os seus produtos. Essa produtividade 
não reside em qualquer um dos produtos do labor, mas na 
“força” humana, cuja intensidade não se esgota depois que ela 
produz os meios de sua subsistência e sobrevivência, mas é 
capaz de produzir um “excedente”, isto é, mais que o necessário 
à sua “reprodução”. Uma vez que não é o próprio trabalho, mas 
o excedente da “força de trabalho” humana (Arbeitskraft), que 
explica a produtividade do trabalho, a introdução deste termo 
por Marx, como Engels observou corretamente, constitui o 
elemento mais original e mais revolucionário de todo o seu 
sistema. Ao contrário da produtividade do trabalho, que 
acrescenta novos objetos ao artifício humano, a produtividade 
do labor só ocasionalmente produz objetos; sua preocupação 
fundamental são os meios da própria reprodução; e, como a sua 
força não se extingue quando a própria reprodução já está 
assegurada, pode ser utilizada para a reprodução de mais de 
um processo vital, mas nunca “produz” outra coisa senão 
“vida”. [...] 
 

Logo, o que Karl Marx denomina de “trabalho” é “labor” para 

Hannah Arendt, ou seja, é a atividade comum a homens e animais sujeitos à 

necessidade de prover sua própria subsistência, associada ao homem enquanto 

animal laborans. Por sua vez, somente o trabalho (obra), na concepção arendtiana, 

seria a atividade capaz de criar coisas artificiais, estando associado ao homem 

enquanto construtor do mundo (o homo faber). 

Na visão arenthiana, o valor do trabalho humano está associado ao 

homo faber enquanto ser que se dedica a uma atividade componente da vita activa, 

mas a sociedade de consumo, degradada pelo capitalismo, considera o homem 

apenas na condição de animal laborans o que difere do pensamento marxista.  

A Era Moderna é vista, no final da obra “A Condição Humana”, como 

o momento da vitória do animal laborans sobre o homo faber, uma vez que a 

atividade da fabricação é tragada pelo ritmo das máquinas nas linhas de produção e 

montagem e assimilada à atividade do trabalho. A vitória do animal laborans sobre o 

homo faber é o triunfo do consumo sobre o uso e do metabolismo sobre a 

durabilidade das coisas. 

Apesar do pensamento divergente de Hanah Arendt e Karl Marx, 

ambos criticaram as “leis de mercado” para a resolução dos problemas atinentes ao 
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ser humano e a centralidade do trabalho no sistema capitalista de produção 

(sociedade de consumo para Arendt), como esclarece Eugênia Sales Wagner426: 

 
Ainda que o pensamento de Arendt e o pensamento de Marx 
apresentem aspectos conflitantes e muitas vezes inconciliáveis 
entre si, as perspectivas diferenciadas a partir das quais esses 
pensadores observam a sociedade moderna tendem a se 
completar em muitos casos. É que a incompatibilidade – aquela 
que realmente importa – encontra-se na própria realidade. Os 
problemas de acumulação de capital não coincidem com os 
problemas existenciais do homem moderno, para os quais 
Arendt chamou a atenção. Esse último fato não deve ser tão 
óbvio quanto parece à primeira vista, sendo necessário, por isso 
mesmo, salientar que, ainda que Arendt e Marx houvessem 
observado a realidade a partir de perspectivas diferentes, 
nenhum dos dois jamais acreditou nas leis do mercado como 
solução para os problemas presentes na sociedade. O problema 
moderno que vem abalando o mundo do trabalho é um 
problema político. Como Arendt alertou, as questões políticas 
não podem ser resolvidas teoricamente e nem por uma só 
pessoa: “estão sujeitas ao acordo de muitos”. Algumas questões, 
entre outras, no entanto, merecem ser consideradas quando a 
pauta dessa discussão for elaborada: a propriedade privada 
como um lugar no mundo; a preservação do labor como 
atividade que corresponde à condição humana da vida e o 
“avanço” tecnológico como indutor do desemprego. [...] 
 

Na análise do trabalho humano, é imprescindível a realização de 

alguma referência ao pensamento de Karl Marx que buscou a compreensão do “valor 

trabalho” nas sociedades capitalistas, porém, nesta tese o referencial não é marxista, 

mas se escuda no pensamento arendtiano consubstanciando na “Condição Humana”. 

Trata-se de referenciais distintos, o marxista e o arendtiano, mas 

ambos criticam a exploração do homem-trabalhador no capitalismo marcado por 

sociedades de consumo que banalizam as pessoas, reduzindo-as, sem quaisquer 

distinções, a meras cifras monetárias. Logo, vive-se numa sociedade de operários e de 

detentores de empregos que requer de seus membros um funcionamento puramente 

automático, desempenhando uma conduta entorpecida e “tranquilizada”, como 

pontuou Hannah Arendt427. 

Desse modo, Hannah Arendt demonstra o esvaziamento sistemático 

da própria dignidade humana no mundo do animal laborans, pois “o homem movido 

pela necessidade não conhece outro valor, nem conhece outra necessidade, senão sua 

                                                           
426 WAGNER, Eugênia Sales. Hannah Arendt e Karl Marx: o mundo do trabalho, 2. ed., Cotia: 
Ateliê Editorial, 2002, p. 203-204. 
427 ARENDT, Hannah. A condição humana, op. cit., p. 335. 
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própria sobrevivência. Na sociedade de operários, somos todos equalizados pela 

necessidade e voltados para nós mesmos. Somos todos força de trabalho e, nesse 

sentido, um produto eminentemente fungível”428. 

É justamente devido ao processo de mitigação da dignidade humana, 

algo que os ordenamentos jurídicos contemporâneos e a ética apregoam como que 

Hannah Arendt identificou a vitória do animal laborans sobre o homo faber, logo, a 

sociedade de consumo conferiu aos trabalhadores o mesmo valor que atribuiu às 

máquinas e aos instrumentos de produção: o valor de “coisa fungível”. 

Se houver a mitigação do princípio da dignidade humana, ter-se-á a 

relativização do próprio ser humano, seja em favor do capital nas relações de 

trabalho, havendo a diminuição de direitos para que se garanta um possível pleno 

emprego ou, ainda, em favor da ciência no caso do uso e descarte indiscriminado de 

embriões humanos em experiências genéticas, dentre outros casos utilizados por 

argumentos utilitaristas da atual sociedade de consumo em prol de um “bem maior”. 

A dignidade da pessoa humana é inerente à própria condição humana 

e não poderá ser mitigada sob pena de o ser humano - embora único e insubstituível 

– ser tratado como mercadoria sujeita às trocas no sistema capitalista, condição que 

não encontra amparo na concepção contemporânea dos direitos humanos. Nesse 

sentido, é necessário garantir às pessoas o trabalho digno, enquanto direito 

humano e fundamental. 

Caso contrário, serão admitidas como lícitas e legítimas atividades 

que afrontam a dignidade humana do trabalhador, tais como: a prostituição que não 

é considerada “trabalho” e representa o “comércio” do próprio corpo ou mesmo 

formas de trabalho consideradas ilícitas pela Organização Internacional do Trabalho, 

dentre as quais se destacam: o trabalho escravo, o trabalho degradante, o trabalho 

forçado, o trabalho com discriminação, o trabalho infantil entre outras. 

Portanto, o trabalho digno está relacionado à dignidade humana, 

incluindo as condições extrínsecas em que o trabalho é realizado, 

concomitantemente, com as condições intrínsecas, sendo integrante da própria 

condição humana sob a categoria de homo faber e não simplesmente de animal 

laborans. 

  

                                                           
428 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 
dominação, 5. ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 27. 
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5 O MERCOSUL, O PARLASUL E OS DIREITOS SOCIAIS 

TRABALHISTAS: PERSPECTIVAS 

 

O trabalho humano não pode mais ser tratado nos Estados 

mercosulistas na condição de mercadoria ou insumo de produção, pois afronta a 

própria dignidade da pessoa humana trabalhadora. Nesse contexto, é primordial 

verificar a tutela dos direitos sociais trabalhistas nas normas mercosulistas, bem 

como se tais direitos estão sendo efetivamente concretizados nos países integrantes 

do bloco a partir da análise dos indicadores estatísticos do “mercado” de trabalho no 

período de 1998 a 2013. 

Mostra-se imperiosa a adoção de políticas públicas comuns e mais 

articuladas na seara laboral e social entre os Estados-partes do bloco no intuito de 

aprofundar a integração regional no MERCOSUL, logo, o PARLASUL possui papel 

crucial nesse processo que passa, necessariamente, pelo fortalecimento da 

democracia e da representação política dos povos mercosulistas, pois, consoante 

apontou Max Weber429, “um parlamento, uma vez enfraquecido, não é da noite para o 

dia que pode ser revitalizado, nem mesmo através de alguns parágrafos da 

Constituição”. 

Então, é preciso verificar como o PARLASUL - criado em meio à onda 

do regionalismo pós-liberal que busca a inclusão de questões de cunho social nos 

processos de integração regional – poderá contribuir, a partir da superação de seu 

déficit democrático, para a efetiva tutela dos direitos sociais laborais rumo à 

concretização do trabalho digno para os povos mercosulistas. 

 

5.1 A FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS LABORAIS NAS CONSTITUIÇÕES 

DOS ESTADOS MERCOSULISTAS 

 

Os direitos sociais, de acordo com Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho430, são: 

 

                                                           
429 WEBER, Max. Parlamento e governo na Alemanha reordenada: crítica política do 
funcionalismo e da natureza dos partidos, tradução de Karin Bakker de Araújo, Petrópolis: Vozes, 
1993, p. 168. 
430 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais, São Paulo: Saraiva, 
1996, p. 49-50. 
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[...] direitos subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de 
agir – como é típico das liberdades públicas de modo geral – 
mas sim poderes de exigir. São direitos de ‘crédito’. Há, sem 
dúvida, direitos sociais que são antes poderes de agir. É o caso 
do direito ao lazer. Mas assim mesmo quando a eles se referem, 
as Constituições tendem a encará-los pelo prisma do dever do 
Estado, portanto, como poderes de exigir prestação concreta 
por parte deste. 
 

O sujeito passivo dos direitos sociais é o Estado enquanto 

responsável pelo seu atendimento ou concretização na convivência social; por outro 

lado, o objeto de tais direitos é tipicamente “uma contraprestação sob a forma da 

prestação de um serviço. [...] Ou, na impossibilidade de satisfazer o direito por uma 

prestação direta, uma contrapartida em dinheiro”431. 

A respeito do fundamento dos direitos sociais, Gregorio Peces-Barba 

Martínez432 disserta: 

 
Los derechos económicos, sociales y culturales establecen en 
favor de sus titulares una prestación normalmente a cargo de 
los poderes públicos, aunque, en ocasiones, pueden estar a 
cargo de otros particulares. Se les suele considerar como 
derechos de crédito, al otorgar a los titulares un título para 
exigir esa prestación de quién resulte obligado. La justificación 
de la intervención se basa en la convicción de que resuelve una 
carencia, en relación con una necesidad básica, que impide el 
desarrollo como persona y la libre elección de planes de vida 
de quien se encuentre en esa situación. […] 
Los derechos económicos, sociales y culturales, pretenden igual 
que los restantes tipos de derechos fundamentales anteriores, 
favorecer en la organización de la vida social el protagonismo 
de la persona, pero no parten de la ficción, en que se basan los 
restantes derechos de que basta ostentar la condición humana 
para ser titulares de los mismos, sino que intentan poner en 
manos de los desfavorecidos instrumentos para que, de hecho, 
en la realidad, puedan competir y convivir como personas con 
los que no tienen necesidad de esas ayudas. 
 

Por seu turno, Ingo Wolfgang Sarlet433 aponta que os direitos sociais 

fundamentais não formam um conjunto homogêneo, não podendo ser definidos 

apenas como direitos a prestações estatais, pois: 

 

                                                           
431 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais, op. cit., p. 50-51. 
432 MARTÍNEZ, Gregorio Peces-Barba. Derechos sociales y positivismo jurídico: escritos de 
filosofia jurídica y política, Cuadernos Bartolome de Las Casas n. 11, Madrid: Dykinson, 1999, p. 60 e 
p. 64.  
433 SARLET, Ingo Wofgang. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988, Revista 
Diálogo Jurídico, a. I, v. I, n. 1, Salvador, abril de 2001, p. 18-19. 
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[...] não exercem a função precípua de direitos a prestações, 
podendo ser, na verdade, reconduzidos ao grupo dos direitos de 
defesa, como ocorre com o direito de greve (art. 9º, da CF), a 
liberdade de associação sindical (art. 8º, da CF), e as proibições 
contra discriminações nas relações trabalhistas consagradas no 
art. 7º, incs. XXXI e XXXII, de nossa Lei Fundamental. O 
mesmo fenômeno se verificava, ao menos em parte e na sua 
formulação original, na Constituição Portuguesa de 1976, [...]. 
 

Portanto, os direitos sociais possuiriam, de acordo com Ingo 

Wolfgang Sarlet434, duas categorias básicas: a) direitos sociais de defesa de cunho 

negativo seriam dirigidos a uma conduta omissiva por parte do seu destinatário - 

Estado ou particular -, assumindo a característica de “liberdades sociais”, possuindo 

“status negativus socialis” ou “status socialis libertatis” e b) direitos sociais a 

prestações, de cunho positivo, requerem uma prestação ou fazer do Estado ou 

particular, possuindo “status positivus libertatis” ou “status positivus socialis”. 

Independentemente de sua categoria, os direitos sociais buscam a 

implementação da Justiça Social mediante o fomento integral da pessoa humana e o 

respeito à sua dignidade, almejando a concretização dos princípios constitucionais da 

isonomia e de não discriminação. Enfim, os direitos sociais fundamentais são, 

conforme preceitua Gregorio Peces-Barba Martínez435, “[...] derechos de la persona 

concreta y situada, donde, por razones culturales, sociales, físicas o psíquicas, 

personas o colectivos se encuentran en desigualdade de condiciones sobre otras. Son 

los derechos de la mujer, de los niños, de los ancianos, de los minusválidos, de los 

consumidores”. 

Os direitos sociais se enquadram na categoria de direitos 

fundamentais, pois sua fundamentalidade decorre da sua essência ancorada na 

dignidade da pessoa humana. Logo, tais direitos são compreendidos como 

indispensáveis e necessários para assegurar a todas as pessoas uma existência digna, 

livre e igual, minimizando as desigualdades sociais, reforçando o vínculo da 

cidadania, pois cidadão é “aquele que detém direitos civis (liberdades individuais) e 

políticos (participação política), mas também direitos sociais (trabalho, educação, 

habitação, saúde e prestações sociais em tempo de vulnerabilidade). O vínculo da 

cidadania, sob esse ponto de vista, materializa-se em duplo sentido”436. 

                                                           
434 SARLET, Ingo Wofgang. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988, op. cit., p. 18-
19. 
435 MARTÍNEZ, Gregorio Peces-Barba. Derechos sociales y positivismo jurídico, op. cit., p. 65.  
436 MARTÍNEZ, Gregorio Peces-Barba. Derechos sociales y positivismo jurídico, op. cit., p. 65. 
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Neste contexto, quando se analisa os direitos sociais trabalhistas, 

questiona-se: serão todos os direitos sociais individuais e coletivos dos 

trabalhadores considerados direitos fundamentais? 

Essa questão do enquadramento dos direitos sociais na categoria de 

fundamentais (o conteúdo desses direitos) é debatida pela doutrina contemporânea 

(Lorenzo Martín-Retortillo Baquer e Ignacio de Otto y Pardo437, José Joaquim Gomes 

Canotilho438, Ingo Wolfgang Sarlet439, Arion Sayão Romita440 dentre outros), sendo o 

tema bastante controverso. 

Lorenzo Martín-Retortillo Baquer441 questiona quais seriam os 

direitos fundamentais numa Ordem Constitucional: 

 
[...] Se daria casi por sabido, pero si uno pregunta con énfasis, 
‘?quales son los derechos fundamentales?”, lo cierto resulta ser 
que no ha habido respuestas terminantes y unívocas. Acaso la 
respuesta suela venir por la vía siguiente: ‘Derechos 
fundamentales son los que la Constitución reconoce’. Pero ante 
tal afirmación, tras un momento de incertitumbre, viene 
inmediatamente el interrogante siguiente: ‘?Y cuáles son los 
derechos fundamentales que la Constitución reconoce? Aquí sí 
que parece suma la perplejidad. 
Porque, por de pronto, el texto constitucional está lleno de 
graduaciones, de revelies, de énfasis marcados. El jurista 
conocedor de su oficio que lee el texto de la Constitución 
observa que la sucesión de palabras es una sucesión de 
altibajos. E no especialista hablará sí, sin más complicaciones, 
del catálogo de derechos fundamentales y celebrará la 
amplitud, a que antes se hacía referencia, lo mismo que 
destacará, tal vez la incorporación de los derechos económicos 
y sociales. Como si todo fuera liso y uniforme. Pero ese talante 
no nos sirve por simplista, por inexacto. Porque la respuesta 
constitucional ha sido, como destacaba antes, muy compleja, 
cuajada de escalonamientos, valoraciones y graduaciones, 
expresados con frecuencia por referencias indirectas que no se 
aprecian a simple vista. No hay un tratamiento global y 
unitario sino, por el contrario, una pluralidad de respuestas 
que van a exigir luego precisiones sin fin. 
 

                                                           
437 BAQUER, Lorenzo Martín-Retortillo e OTTO Y PARDO, Ignacio de. Derechos fundamentales y 
Constitución, Madrid: Editorial Civitas S.A, 1988. 
438 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, 6. ed., 
Coimbra: Livraria Almedina, 2002. 
439 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, 9. ed. rev. atual. e ampl., 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008 e Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988, 
Revista Diálogo Jurídico, a. I, v. I, n. 1, Salvador, abril de 2001, p. 01-46. 
440 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho, 2. ed. rev. e aum., 
São Paulo: LTr, 2007. 
441 BAQUER, Lorenzo Martín-Retortillo e OTTO Y PARDO, Ignacio de. Derechos fundamentales y 
Constitución, Madrid: Editorial Civitas S.A, 1988, p. 65-66. 
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Na mesma obra, Ignacio de Otto y Pardo442 preleciona acerca da 

garantia do conteúdo essencial dos direitos fundamentais como limite dos limites 

frente à atividade legislativa de limitação dos mesmos: 

 
[...] dado que la regulación del ejercicio se concibe como 
actividad que engloba también la limitación, la garantía del 
contenido esencial que se formula para aquella se entiende 
también establecida como límite para la actividad limitadora 
de los derechos, como “límite de los límites”. Y ni que decir tiene 
que también en este punto se recibe la doctrina alemana, en 
concreto la teoría del contenido esencial como límite de los 
límites, Schranken-Schranken. Según esta concepción, que 
tiene su base en la situación sistemática de la garantía en el 
Derecho alemán, donde se establece en un precepto dedicado 
en su conjunto a la cuestión de la limitación de los derechos 
fundamentales, el contenido esencial de éstos señala una 
frontera que el legislador no puede traspasar, delimita un 
terreno que la ley limitadora no puede invadir sin incurrir en 
inconstitucionalidad. La garantía del contenido esencial es 
límite de los límites porque limita más allá del cual no es 
posible la actividad limitadora de los derechos fundamentales 
y de las libertades públicas. 
Con esta construcción se viene a dar satisfacción, aunque a mi 
modo de ver en términos poco adecuados, a una exigencia 
derivada del carácter normativo constitucional de los derechos 
fundamentales. La teoría de los límites de éstos tiene que 
completarse necesariamente con la de los límites de los límites, 
porque de no ser así los derechos y libertades no tendrían ni 
una mínima resistencia frente a los demás bienes 
constitucionalmente protegidos y el orden constitucional se 
vencería en definitiva hacia estos últimos en deterioro de 
aquéllos. […] 
 

Antonio Enrique Perez Luño443 também se debruça na temática da 

fundamentalidade dos direitos sociais ao se reportar a delimitação de seu conteúdo 

essencial para uma ordem constitucional, consoante determinado pelo Tribunal 

Constitucional na Espanha: 

 
Al definir los derechos fundamentales, advertía de que uno de 
los presupuestos que más directamente contribuyen a perfilar 
su significado es el gozar de un régimen de protección 
jurídica reforzada. […] 
La protección de los derechos fundamentales quedaría en 
entredicho de no hallarse previstos instrumentos normativos 
de garantía dirigidos a evitar la alteración de su contenido. 
Los derechos fundamentales son parte del núcleo 

                                                           
442 BAQUER, Lorenzo Martín-Retortillo e OTTO Y PARDO, Ignacio de. Derechos fundamentales y 
Constitución, op. cit., p. 125-126. 
443 LUÑO, Antonio Enrique Perez. Los derechos fundamentales, 9. ed., Madrid: Tecnos, 2007, p. 
65 e p. 68-77, grifo nosso. 
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definitorio de la propia Constitución, cuya 
permanencia se hace necesaria para mantener y 
salvaguardar la propia identidad del texto 
constitucional. De ahí que la mutación del estatuto de los 
derechos fundamentales no implique una mera mutación 
parcial de la norma básica, sino que puede entrañar la 
sustitución de una Constitución por otra. […]  
El Tribunal Constitucional ha distinguido dos acepciones de la 
noción del contenido esencial: la primera equivale a “la 
naturaleza jurídica de cada derecho” que se considera 
preexistente al momento legislativo; “en este sentido se puede 
hablar de una recognoscibilidad de ese tipo abstracto en la 
regulación concreta”, de forma que “los especialistas en 
Derecho puden responder si lo que generalmente se entiende 
por un derecho de tal tipo”; la segunda corresponde a “los 
intereses jurídicamente protegidos”, en el sentido de que 
se lesionaría “el contenido esencial cuando el derecho 
queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o 
lo despojan de la necesaria protección”. Estos métodos 
de delimitar el contenido esencial no son alternativos, sino que 
“se pueden considerar como complementarios, de modo que, al 
enfrentarse con la determinación del contenido esencial de 
todo concreto derecho, puden ser conjuntamente utilizados, 
para contrastar los resultados a los que por una u otra vía 
pueda llegar-se” (STC de 8 de abril de 19814, en BJC, 1981, n. 2, 
pp. 93-94). 
 

Assim, para a aferição da fundamentalidade dos direitos sociais nesta 

tese, incluindo nesta categoria os direitos trabalhistas individuais e coletivos, adota-

se o critério proposto por Maria Garcia444 que se reportou ao questionamento de 

Lorenzo Martín-Retortillo Baquer445 (¿Pero, Quales son los derechos 

fundamentales?):  

 
[...] referindo não ter havido respostas terminantes e unívocas, 
algumas mesmo redundando na mesma resposta: “Direitos 
fundamentais são os que a Constituição reconhece”. Contudo, a 
questão permanece: “E quais são os direitos fundamentais que a 
Constituição reconhece?” Aqui ocorrerá suma perplexidade, 
porquanto – explicita – o texto constitucional contém 
graduações, relevos, ênfases determinadas: “O jurista 
conhecedor de seu ofício que lê o texto da Constituição observa 
que a sucessão de palavras é uma sucessão de altos e baixos. O 
não especialista dirá, sim, sem mais complicações, do catálogo 
de direitos fundamentais e celebrará a amplitude e mesmo 
destacará, talvez, a incorporação dos direitos econômicos e 
sociais. Como se tudo fosse plano e uniforme. Mas isto não 

                                                           
444 GARCIA, Maria. Mas, quais são os direitos fundamentais?, Revista de Direito Constitucional 
e Internacional, Revista dos Tribunais, a. 10, n. 39, abr./jun. 2002, São Paulo, p. 117-118. 
445 BAQUER, Lorenzo Martín-Retortillo e OTTO Y PARDO, Ignacio de. Derechos fundamentales y 
Constitución, Madrid: Editorial Civitas S.A, 1988, p. 65-69. 
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satisfaz, por simplista e inexato. Porquanto a resposta 
constitucional tem sido, como destacado, muito complexa, 
plena de escalonamentos, valorações e graduações, expressos 
frequentemente por referências imediatas indiretas que não se 
apreendem à simples vista. Não há um tratamento global e 
unitário senão, pelo contrário, uma pluralidade de respostas 
que irão exigir, de imediato, precisões sem fim. 
 

E, mais à frente no ensaio, prossegue a autora446: 

 
O art. 5º, caput, da Constituição especifica cinco direitos 
fundamentais básicos: vida, liberdade, igualdade, segurança e 
propriedade, que constituem o fundamento de todos os demais 
direitos consagrados, quer pelos incisos do art. 5°, quer pelos 
dispositivos seqüenciais, do mesmo Título II, bem como de 
toda a Constituição – dado que órgãos, bens, direitos, deveres, 
instituições refluem, todos, para um destinatário único, o ser 
humano. 
Tais direitos fundamentais básicos assim o são, e devem ser, 
pelos fundamentos do Estado brasileiro, mediante um pacto 
fundamental firmado a partir de um enfoque do Direito 
Ocidental, conforme Jorge Miranda, compondo a família 
constitucional ocidental – portanto, por uma exigência de 
necessidade. 
Dentre todos os demais direitos e garantias consagrados pela 
Constituição – e, ainda, os direitos não expressos mas previstos 
pela abrangência do § 2º do art. 5º447, quais deles seriam 
também direitos fundamentais? 
Todos os direitos e garantias diretamente vinculados a um dos 
cinco direitos fundamentais básicos constantes do art. 5°, 
caput. Os demais compõem apenas o quadro dos direitos 
constitucionais. 
Assim vinculados diretamente ao direito à vida, os direitos 
sociais constantes do art. 6° (“a educação, a saúde, o trabalho, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”), o 
inc. L (“às presidiárias serão asseguradas condições para que 
possam permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação” – trata-se da proteção ao infante); o inc. V (“é 
livre a manifestação do pensamento”) indiretamente, alguns 
direitos constitucionais do art. 7º, XVI (“remuneração do 
serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por 
cento à do normal”); 
ao direito à liberdade: diretamente, art. 5°, IV (“é livre a 
manifestação do pensamento”); indiretamente, inc. XVIII (“a 
criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interferência 
estatal em seu funcionamento”); ao direito à igualdade: art. 5º, 
V (“é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo”) 

                                                           
446 GARCIA, Maria. Mas, quais são os direitos fundamentais?, op. cit., p. 122-123, grifo do autor. 
447 “OS DIREITOS E GARANTIAS EXPRESSOS NESTA CONSTITUIÇÃO NÃO EXCLUEM OUTROS DECORRENTES DO 
REGIME E DOS PRINCÍPIOS POR ELA ADOTADOS, OU DOS TRATADOS INTERNACIONAIS EM QUE A REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL SEJA PARTE” (nota da autora). 
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e indiretamente, inc. XXXIV, b (“a obtenção de certidões em 
repartições públicas”); 
ao direito à propriedade: diretamente, o inc. XXVII (“aos 
autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 
reprodução de suas obras”) e indiretamente (“transmissível aos 
herdeiros, pelo tempo que a lei determinar”), bem como inc. 
XXX (“é garantido o direito de herança”). 
Por esse modo, parece impossível estabelecer, mediante 
critérios únicos, a natureza dos direitos e garantias 
fundamentais, na mesma condição de base, fundamento e 
necessidade inerentes à sua qualidade de fundamentais, e não 
outra – com toda a sua decorrência, no ordenamento jurídico. 
 

Logo, serão considerados fundamentais todos os direitos sociais 

trabalhistas (individuais e coletivos) vinculados diretamente a um dos cinco direitos 

fundamentais básicos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, 

adotando-se o critério proposto por Maria Garcia. 

Quando se analisa a Constituição brasileira, os direitos sociais 

trabalhistas individuais e coletivos encontram-se previstos nos artigos 7º a 11, 

enquanto desdobramentos do direito fundamental ao trabalho digno e, assim, 

vinculados aos direitos fundamentais básicos acima referidos, a saber448: 

 

a) ao direito à vida: inciso IV (“salário mínimo, fixado em lei, 

nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de 

sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”); inciso VIII (“décimo 

terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria”); 

inciso IX (“remuneração do trabalho noturno superior à do diurno”); inciso XII 

(“salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos 

termos da lei”); inciso XIII (“duração do trabalho normal não superior a oito horas 

diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a 

redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”); inciso 

XIV (“jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

revezamento, salvo negociação coletiva”); inciso XV (“repouso semanal 

remunerado, preferencialmente aos domingos”); inciso XVI (“remuneração do 

serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal”); 
                                                           
448 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>, acesso em: 27 
mar. 2015. 
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inciso XVII (“gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal”); inciso XVIII (“licença à gestante, sem prejuízo do 

emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias”); inciso XIX (“licença-

paternidade, nos termos fixados em lei”); inciso XXIII (“adicional de remuneração 

para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”); inciso XXIV 

(“aposentadoria”); inciso XXV (“assistência gratuita aos filhos e dependentes desde 

o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas”), todos do artigo 

7º da Constituição; 

b) ao direito à igualdade: inciso V (“piso salarial proporcional à 

extensão e à complexidade do trabalho”); inciso XI (“participação nos lucros, ou 

resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na 

gestão da empresa, conforme definido em lei”); inciso XX (“proteção do mercado de 

trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei”); inciso 

XXX (“proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 

admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”); inciso XXXI (“proibição 

de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 

portador de deficiência”); inciso XXXII (“proibição de distinção entre trabalho 

manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos”); inciso XXXIV 

(“igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 

trabalhador avulso”), todos do artigo 7º da Constituição e, ainda, o direito dos 

trabalhadores de participarem, juntamente com os empregadores, nos colegiados dos 

órgãos públicos em que haja a discussão de seus interesses profissionais (artigo 10); 

c) ao direito à segurança: inciso I (“relação de emprego 

protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 

complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos”); 

inciso II (“seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário”); inciso III 

(“fundo de garantia do tempo de serviço”); inciso VI (“irredutibilidade do salário, 

salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo”); inciso VII (“garantia de salário, 

nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável”); inciso X 

(“proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”); inciso 

XXI (“aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, 

nos termos da lei”); inciso XXII (“redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 

meio de normas de saúde, higiene e segurança”); inciso XXVI (“reconhecimento das 

convenções e acordos coletivos de trabalho”); inciso XXVII (“proteção em face da 
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automação, na forma da lei”); inciso XXVIII (“seguro contra acidentes de trabalho, 

a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando 

incorrer em dolo ou culpa”); inciso XXIX (“ação, quanto aos créditos resultantes 

das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores 

urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho”); 

inciso XXXIII (“proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos”), todos do artigo 7º e, ainda, o direito dos 

trabalhadores de possuir um representante eleito com a finalidade exclusiva de 

promover-lhes o entendimento direto com os empregadores (artigo 11)449; 

d) ao direito à liberdade: está vinculada diretamente aos direitos 

coletivos dos trabalhadores, destacando-se a livre associação profissional ou sindical 

(artigo 8º) e o direito de greve (artigo 9º), oriundos dos movimentos sociais 

operários do século XIX em prol de condições de trabalho mais dignas. Esses direitos 

foram positivados em convenções internacionais pioneiramente pela Organização 

Internacional do Trabalho, criada em 1919, sendo, posteriormente, incorporados nas 

Constituições dos Estados democráticos. 

Assim, os direitos sociais dos trabalhadores (individuais e coletivos), 

previstos nos artigos 7º a 11 da Constituição brasileira integram a categoria jurídica 

dos direitos fundamentais consoante critério proposto por Maria Garcia450 o qual 

também será aplicado às Constituições da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e da 

Venezuela para a aferição da fundamentalidade dos direitos sociais laborais. 

Em relação à Constituição argentina, os direitos sociais 

trabalhistas estão elencados no artigo 14 bis, estando vinculados aos direitos 

fundamentais básicos já referidos, a saber451: 

 

a) ao direito à vida: jornada limitada; descanso e férias 

remuneradas; retribuição justa; salário mínimo vital móvel; proteção contra a 

despedida arbitrária; compensação econômica familiar e acesso a uma moradia 

digna. 

                                                           
449 Os direitos dos trabalhadores domésticos, previstos no parágrafo único do artigo 7º, estão 
relacionados ao direito à vida e ao direito à segurança. 
450 GARCIA, Maria. Mas, quais são os direitos fundamentais?, op. cit., p. 122-123. 
451 ARGENTINA. Constituição da República Argentina. Disponível em: 
<http://www.presidencia.gob.ar/images/stories/constitucion-nacional-argentina.pdf>, acesso em: 27 
mar. 2015 
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b) ao direito à igualdade: condições dignas e equitativas de labor; 

igual remuneração por igual tarefa; 

c) ao direito à segurança: estabilidade do empregado público; 

participação nos lucros das empresas, com o controle da produção e colaboração na 

direção; os representantes sindicais gozarão das garantias necessárias para o 

cumprimento de sua gestão sindical e garantias relacionadas com a estabilidade de 

seu emprego; o Estado outorgará os benefícios da seguridade social que terá caráter 

integral e irrenunciável; seguro social obrigatório que estará a cargo de entidades 

nacionais ou provinciais com autonomia financeira e econômica, administradas pelos 

interessados com participação do Estado, sem a existência de superposição de 

contribuições; aposentadorias e pensões; proteção integral da família e defesa do bem 

de família; 

d) ao direito à liberdade: organização sindical livre e democrática, 

reconhecida pela simples inscrição no registro especial; é garantido aos sindicatos: 

firmar convenções coletivas de trabalho; recorrer a conciliação e a arbitragem e o 

direito de greve. 

Desse modo, os direitos sociais dos trabalhadores previstos no artigo 

14 bis da Constituição argentina integram a categoria jurídica dos direitos 

fundamentais consoante critério adotado nesta tese452. 

A Constituição uruguaia apresenta os direitos fundamentais 

trabalhistas especificamente nos artigos 53 a 58 que também se encontram 

vinculados aos cinco direitos fundamentais básicos (vida, liberdade, igualdade, 

segurança e propriedade)453: 

 

a) ao direito à vida: todo habitante da República uruguaia, sem 

prejuízo de sua liberdade, tem o dever de aplicar suas energias intelectuais ou 

corporais em benefício da coletividade a qual procurará oferecer, com preferência aos 

cidadãos, a possibilidade de ganhar seu sustento mediante o desenvolvimento de uma 

atividade econômica (artigo 53); a lei reconhecerá a quem se encontrar numa 

relação de trabalho ou serviço, como obreiro o empregado, a justa remuneração 

(artigo 54); limitação da jornada; descanso semanal e higiene física e moral (artigo 

54); toda empresa cujas características determinem a permanência de pessoal no 
                                                           
452 GARCIA, Maria. Mas, quais são os direitos fundamentais?, op. cit., p. 122-123. 
453 URUGUAI. Constituição da República Oriental do Uruguai. Disponível em: 
<http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm>, acesso em: 27 jan. 2015. 
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respectivo estabelecimento, estará obrigada a proporcionar-lhes alimentação e 

alojamento adequados, nas condições que a lei estabeleça (artigo 56); 

b) ao direito à igualdade: o trabalho das mulheres e dos menores 

de dezoito anos será especialmente regulamentado e limitado (artigo 54); a lei 

regulamentará a distribuição imparcial e equitativa do trabalho (artigo 55); 

c) ao direito à segurança: o trabalho está sob a proteção especial 

da lei. Todo habitante da República, sem prejuízo de sua liberdade, tem o dever de 

aplicar suas energias intelectuais ou corporais de forma a beneficiar a coletividade, a 

qual procurará oferecer, com preferência aos cidadãos, a possibilidade de ganhar seu 

sustento mediante o desenvolvimento de uma atividade econômica (artigo 53); a lei 

regulamentará a distribuição imparcial e equitativa do trabalho (artigo 55); a lei 

promoverá a criação de tribunais de conciliação e arbitragem (artigo 57); os 

funcionários estão a serviço da Nação e não de uma fração política. Nos lugares e nas 

horas de trabalho, é proibida toda atividade estranha à função, reputando-se ilícita a 

dirigida a fies de proselitismo de qualquer espécie. Não poderão se constituir 

agrupamentos com fins proselitistas utilizando-se denominações de repartições 

públicas ou invocando o vínculo que a função determine entre seus integrantes 

(artigo 58). 

d) ao direito à liberdade: independência de consciência moral e 

cívica (artigo 54); a lei promoverá a organização de sindicatos, através da concessão 

de cartas e ditando normas para reconhecer-lhes a personalidade jurídica e a greve é 

um direito sindical, sobre esta base se regulamentará seu exercício e efetividade 

(artigo 57). 

Então, como demonstrado, os direitos sociais trabalhistas 

disciplinados nos artigos 53 a 58 da Constituição do Uruguai também integram a 

categoria jurídica dos direitos fundamentais consoante critério adotado nesta tese454. 

Em relação à Constituição do Paraguai, os direitos laborais 

estão regulamentos nos artigos 86 a 99 e também se vinculam aos direitos 

fundamentais básicos outrora referidos455: 

 

a) ao direito à vida: todos os habitantes da República têm direito a 

um trabalho lícito, livremente escolhido e a realizar-se em condições dignas e justas 
                                                           
454 GARCIA, Maria. Mas, quais são os direitos fundamentais?, op. cit., p. 122-123. 
455 PARAGUAI. Constituição da República do Paraguai. Disponível em: 
<http://www.constitution.org/cons/paraguay.htm>, acesso em: 27 jan. 2015. 
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(artigo 86); não excederá de oito horas diárias e quarenta e oito horas semanais 

diurnas, salvo as legalmente estabelecidas por motivos especiais. A lei fixará jornadas 

mais favoráveis para as tarefas insalubres, perigosas, penosas, noturnas ou as que se 

desenvolvam em turnos contínuos rotativos. Os descansos e as férias anuais serão 

remunerados conforme a lei (artigo 91); o trabalhador tem direito a desfrutar de 

uma remuneração que assegure, a ele e a sua família, uma existência livre e digna. A 

lei consagrará o salário vital mínimo, gratificação natalina anual, bonificação 

familiar, reconhecimento de um salário superior ao básico por horas de trabalho 

insalubre ou perigoso, e pelas horas extraordinárias, noturnas e em dias de feriados. 

Corresponde, basicamente, igual salário por igual trabalho (artigo 92); o Estado 

estabelecerá um regime de estímulo às empresas que incentivem com benefícios 

adicionais a seus trabalhadores. Tais emolumentos serão independentes dos 

respectivos salários e de outros benefícios legais (artigo 93); 

b) ao direito à igualdade: não se admitirá discriminação alguma 

entre os trabalhadores por motivos étnicos, de sexo, idade, religião, condição social e 

preferências políticas ou sindicais. O trabalho das pessoas com limitações ou 

incapacidades físicas ou mentais será especialmente amparado (artigo 88); os 

trabalhadores de um e outro sexo têm os mesmos direitos e obrigações laborais, 

porém a maternidade será objeto de especial proteção que compreenderá os serviços 

assistenciais e os descansos correspondentes os quais não serão inferiores a doze 

semanas. A mulher não será despedida durante a gravidez e tampouco enquanto 

durem as licenças pela maternidade. A lei estabelecerá o regime de licenças pela 

paternidade (artigo 89); se dará prioridade aos direitos do menor trabalhador para 

garantir seu normal desenvolvimento físico, intelectual e moral (artigo 90); 

c) ao direito à segurança: a lei protegerá o trabalho em todas suas 

formas e os direitos que ela outorga ao trabalhador são irrenunciáveis (artigo 86); o 

Estado promoverá políticas que busquem o pleno emprego e a formação profissional 

de recursos humanos, dando preferência ao trabalhador nacional (artigo 87); o 

direito a estabilidade do trabalhador é garantido dentro dos limites que a lei 

estabeleça, assim como seu direito a indenização em caso de despedida injustificada 

(artigo 94); o sistema obrigatório e integral de seguridade social para o trabalhador 

dependente e sua família será estabelecido pela lei. Se promoverá sua extensão a 

todos os setores da população. Os serviços do sistema de seguridade social poderão 

ser públicos, privados ou mistos, e em todos os casos estarão supervisados pelo 
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Estado. Os recursos financeiros dos seguros sociais não serão desviados de seus fins 

específicos e estarão disponíveis para este objetivo, sem prejuízo dos investimentos 

rentáveis que possam ser acrescidos a seu patrimônio (artigo 95); o cumprimento 

das normas laborais e das de seguridade e higiene no trabalho estão sujeitas a 

fiscalização das autoridades criadas pela lei que estabelecerá as sanções no caso de 

sua violação (artigo 99); 

d) ao direito à liberdade: todos os trabalhadores públicos e 

privados têm direito a organizar-se em sindicatos sem necessidade de autorização 

prévia. Excetuam-se deste direitos os membros das Forças Armadas e os Policiais. Os 

empregadores gozam de igual liberdade de organização. Ninguém pode ser obrigado 

a pertencer a um sindicato. Para o reconhecimento de um sindicato, bastará com a 

inscrição do mesmo no órgão administrativo competente. Na eleição das autoridades 

e no funcionamento dos sindicatos se observarão as práticas democráticas 

estabelecidas na lei que garantirá também a estabilidade do dirigente sindical 

(artigo 96); os sindicatos têm o direito de promover ações coletivas e a firmar 

convenções sobre as condições de trabalho. O Estado favorecerá as soluções 

conciliatórias dos conflitos de trabalho e a parceria social. A arbitragem será optativa 

(artigo 97); todos os trabalhadores dos setores públicos e privados têm o direito a 

recorrer a greve no caso de conflito de interesses. Os empregadores gozam do direito 

de paralisação nas mesmas condições. Os direitos de greve e de paralisação não 

alcançam os membros das Forças Armadas, nem os das polícias. A lei regulará o 

exercício destes direitos de tal maneira que não afetem os serviços públicos 

imprescindíveis para a comunidade (artigo 98). 

Então, os direitos sociais dos trabalhadores previstos nos artigos 86 a 

99 da Constituição paraguaia também integram a categoria jurídica dos direitos 

fundamentais consoante critério adotado nesta tese456. 

Finalmente, a Constituição da Venezuela tutela os direitos 

sociais laborais nos artigos 87 a 97 os quais também assumem a condição de direitos 

fundamentais, a saber457: 

 

                                                           
456 GARCIA, Maria. Mas, quais são os direitos fundamentais?, op. cit., p. 122-123. 
457 VENEZUELA. Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Disponível em: 
<http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo3.php#cap7>, acesso em: 27 
jan. 2015. 
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a) ao direito à vida: toda pessoa tem direito ao trabalho, o Estado 

garantirá a adoção das medidas necessárias aos fins de que toda pessoa pode obter 

ocupação produtiva que lhe proporcione uma existência digna e decorosa, sendo 

garantido o pleno exercício deste direito. É finalidade do Estado fomentar o emprego 

(artigo 87); a jornada de trabalho diurna não excederá de oito horas diárias nem de 

quarenta e quatro horas semanais. Nos casos em que a lei permita, a jornada de 

trabalho noturna não excederá de sete horas diárias nem de trinta e cinco semanais. 

Nenhum patrão poderá obrigar os trabalhadores a laborar em horas extraordinárias. 

Se proporcionará a progressiva diminuição da jornada de trabalho dentro do 

interesse social e do âmbito que se determine e se disporá o conveniente para a 

melhor utilização do tempo livre em benefício do desenvolvimento físico, espiritual e 

cultural dos trabalhadores. Os trabalhadores têm direito ao descanso semanal e férias 

remuneradas nas mesmas condições que as jornadas efetivamente laboradas (artigo 

90); todo trabalhador tem direito a um salário suficiente que lhe permita viver com 

dignidade e cobrir para si e sua família as necessidades básicas materiais, sociais e 

intelectuais. O salário é impenhorável e se pagará periódica e oportunamente em 

moeda de curso legal, salvo a exceção da obrigação alimentar, de conformidade com a 

lei. O Estado garantirá aos trabalhadores do setor público e do setor privado um 

salário mínimo vital que será ajustado cada ano, tomando como referência o custo da 

cesta básica (artigo 91); 

 b) ao direito à igualdade: o Estado garantirá a igualdade e 

equidade entre homens e mulheres no exercício do direito ao trabalho. O Estado 

reconhecerá o trabalho doméstico como atividade econômica que cria valor agregado 

e produz riqueza e bem-estar social. As donas de casa têm direito a seguridade social 

em conformidade com a lei (artigo 88); Se proíbe todo tipo de discriminação por 

razões de política, idade, raça, sexo ou credo ou por qualquer outra condição; Se 

proíbe o trabalho de adolescentes em labores que possam afetar seu desenvolvimento 

integral. O Estado os protegerá contra qualquer exploração econômica e social 

(artigo 89, incisos 5 e 6); Se garantirá o pagamento de igual salário por igual 

trabalho e se fixará a participação que deve corresponder aos trabalhadores em 

beneficio da empresa (artigo 91); 

c) ao direito à segurança: a lei adotará medidas tendentes a 

garantir o exercício dos direitos laborais dos trabalhadores não dependentes. A 

liberdade de trabalho não será submetida a outras restrições que as que a lei 
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estabeleça. Todo patrão garantirá a seus trabalhadores condições de segurança, 

higiene e ambiente de trabalho adequados. O Estado adotará medidas e criará 

instituições que permitam o controle e a promoção destas condições (artigo 87); o 

trabalho é um fato social e gozará da proteção do Estado. A lei disporá o necessário 

para melhorar as condições materiais, morais e intelectuais dos trabalhadores. Para o 

cumprimento desta obrigação do Estado se estabelecem os seguintes princípios: 1. 

Nenhuma lei poderá estabelecer disposições que alterem a intangibilidade e 

progressividade dos direitos e benefícios laborais. Nas relações laborais prevalece a 

realidade sobre as formas ou aparências; 2. Os direitos laborais são irrenunciáveis. É 

nula toda ação, acordo ou convênio que implique renúncia ou menosprezo destes 

direitos. Somente é possível a transação e acordo ao término da relação laboral, em 

conformidade com os requisitos que estabeleça lei; 3. Quando houver dúvidas acerca 

da aplicação ou concorrência de várias normas, na interpretação de uma determinada 

norma se aplicará a mais favorável ao trabalhador. A norma adotada se aplicará em 

sua integridade; 4. Toda medida ou ato do patrão contrários à Constituição é nulo e 

não gerará efeito algum (artigo 89); todos os trabalhadores têm direito a prestações 

sociais que os recompensem a antiguidade no serviço e os amparem no caso de 

separação. O salário e as prestações sociais são créditos laborais de exigibilidade 

imediata. Toda mora em seu pagamento gera juros que constituem dívidas de valor e 

gozarão dos mesmos privilégios e garantias da dívida principal (artigo 92); A lei 

garantirá a estabilidade no trabalho e disporá conforme apropriado para restringir 

qualquer forma de despedimento sem justa causa. Os despedimentos contrários a 

esta Constituição são nulos (artigo 93); A lei determinará a responsabilidade que 

corresponda à pessoa natural ou jurídica em cujo proveito se presta o serviço 

intermediário ou contratista, sem prejuízo da responsabilidade solidaria destes. O 

Estado estabelecerá, através do órgão competente, a responsabilidade que 

corresponda aos patrões em geral, no caso de simulação ou fraude, com o propósito 

de desvirtuar, desconhecer ou obstaculizar a aplicação da legislação laboral (artigo 

94); os integrantes das diretivas e representantes sindicais que abusem dos 

benefícios derivados da liberdade sindical para seu lucro ou interesse pessoal serão 

punidos em conformidade com a lei (artigo 95); 

d) ao direito à liberdade: os trabalhadores, sem distinção alguma 

e sem necessidade de autorização prévia, têm direito a constituir livremente as 

organizações sindicais que estimem convenientes para a melhor defesa de seus 
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direitos e interesses, bem como a filiar-se ou não a elas, em conformidade com a lei. 

Estas organizações não estarão sujeitas a intervenção, suspensão ou dissolução 

administrativa. Os trabalhadores estão protegidos contra todo ato de discriminação 

ou de ingerência contrário ao exercício deste direito. Os promotores e os integrantes 

das diretivas das organizações sindicais gozarão de inamovibilidade laboral durante o 

tempo e as condições que se requeiram para o exercício de suas funções. Para o 

exercício da democracia sindical, os estatutos e regulamentos das organizações 

sindicais estabelecerão a alternatividade dos integrantes das diretivas e 

representantes mediante o sufrágio universal, direto e secreto (artigo 95); todos os 

trabalhadores do setor público e do privado têm direito a negociação coletiva 

voluntária e a celebrar convenções coletivas de trabalho, sem mais requisitos que 

estabeleça a lei. O Estado garantirá seu desenvolvimento e estabelecerá o necessário 

para favorecer as relações coletivas e a solução dos conflitos laborais. As convenções 

coletivas amparam a todos os trabalhadores ativos no momento de sua subscrição e 

quem ingresse posteriormente (artigo 96); todos os trabalhadores do setor público 

e do privado têm direito a greve, dentro das condições que estabeleça a lei (artigo 

97). 

Enfim, verifica-se que os direitos sociais trabalhistas disciplinados 

nos artigos 87 a 97 da Constituição da Venezuela também integram a categoria 

jurídica dos direitos fundamentais consoante critério adotado nesta tese458. 

Portanto, a compreensão neste trabalho da fundamentalidade459 dos 

direitos sociais, inclusive dos direitos laborais, nas Constituições dos Estados 

mercosulistas é primordial para a efetiva tutela a tais direitos que extrapolam a 

característica de normas puramente programáticas para adquirir a condição de 

                                                           
458 GARCIA, Maria. Mas, quais são os direitos fundamentais?, op. cit., p. 122-123. 
459 Ingo Wolfgang Sarlet também entende pela fundamentalidade dos direitos sociais dos 
trabalhadores: “de acordo com a tradição do constitucionalismo brasileiro desde 1934, também, são 
denominadas de direitos fundamentais sociais as posições jurídicas diretamente vinculadas ao direito 
do trabalho, já que nesta esfera o antagonismo entre a liberdade e a igualdade real e formal se 
manifesta de uma forma particularmente aguda, de modo especial em virtude das gritantes 
desigualdades econômicas e sociais registradas nesta seara, salientando-se, contudo, mais uma vez, o 
fato de que apenas parte dos direitos atribuídos aos trabalhadores assume a feição de típicos direitos 
prestacionais. Ademais, não deve passar aqui sem menção a distinção entre os direitos sociais dos 
trabalhadores e os direitos sociais em geral, já que os primeiros podem, em princípio, ser considerados 
uma categoria específica destes, na medida em que sua titularidade – ao contrário dos direitos sociais 
a prestações em geral (saúde, educação, assistência social, etc.), que são direitos de todos – se encontra 
restrita à classe dos trabalhadores, além de terem como destinatários principalmente as entidades 
privadas (os empregadores)” (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, 9. 
ed. rev. atual. e ampl., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 218). 
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“direitos públicos subjetivos” capazes de viabilizar o acesso à maior Justiça Social, 

reduzindo efetivamente as desigualdades sociais e a pobreza. 

Não se pode negar que os direitos fundamentais sociais, inclusive os 

laborais individuais e coletivos, são indissociáveis do respeito à dignidade humana e 

ao trabalho digno, sendo traduzidos em valor e em direitos subjetivos nas 

Constituições dos Estados integrantes do MERCOSUL, porém, é necessário verificar 

se está ocorrendo sua efetiva concretização na realidade fática destes países a partir 

da análise dos indicadores do “mercado” de trabalho (KILM-OIT). 

 

5.2 OS DIREITOS SOCIAIS TRABALHISTAS NAS NORMAS DO MERCOSUL 

 

O MERCOSUL assumiu, em sua origem, feição mais comercial com o 

desafio de sua conversão em mercado comum no longo prazo através da implantação 

de livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas mediante a eliminação dos 

direitos alfandegários e das restrições não tarifárias à circulação de mercadorias e na 

coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais (comércio exterior, agrícola, 

industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, etc.) ainda inexistentes, conforme 

previsto no artigo 1º do Tratado de Assunção. 

Somente o Protocolo de Ouro Preto (POP), assinado em 1994, 

disciplinou a estrutura institucional do MERCOSUL (artigo 1º)460, conferindo-lhe 

personalidade jurídica de Direito Público Internacional (artigo 34) e capacitando-o a 

praticar todos os atos necessários à realização de seus objetivos, em especial 

contratar, adquirir ou alienar bens móveis e imóveis, comparecer em juízo, conservar 

fundos e fazer transferências, celebrar acordos etc. (artigos 35 e 36), pois o Tratado 

de Assunção foi silente sobre tais aspectos institucionais e jurídicos. 

Conformou-se no bloco um sistema intergovernamental de tomada 

de decisões exigindo o consenso e a presença de todos os Estados-Partes (artigo 37 do 

POP461). Tal sistema dificulta os avanços institucionais no bloco, inclusive para a 

adoção de ações e políticas comuns e, ainda, impede a consolidação do direito 

                                                           
460 A estrutura institucional do MERCOSUL é composta por: Conselho do Mercado Comum (CMC); 
Grupo Mercado Comum (GMC); Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM); Parlamento do 
MERCOSUL (PARLASUL) que substituiu a Comissão Parlamentar Conjunta; Foro Consultivo 
Econômico-Social (FCES) e Secretaria Administrativa do MERCOSUL (SAM). 
461 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1901.htm>, acesso em: 06 jan. 2015. 



233 
 

 
 

comunitário (direito comum aos Estados-partes fundamentado na 

supranacionalidade). 

As “Resoluções” (ato normativo) tomadas pelo Grupo Mercado 

Comum serão obrigatórias para os Estados-partes desde que incorporadas ao seu 

ordenamento jurídico interno através dos procedimentos previstos em suas 

Constituições (artigo 15 do POP462). 

As “Decisões” (ato normativo) do Conselho do Mercado Comum 

também somente serão obrigatórias para os Estados-partes desde que sejam 

incorporadas à sua ordem jurídica interna através dos procedimentos constantes 

nas suas Constituições (artigo 9º do POP463). 

No mesmo sentido quanto à obrigatoriedade e a incorporação ao 

direito interno dos Estados-partes, são as “Diretrizes ou Propostas” (ato normativo) 

aprovadas pela Comissão de Comércio do MERCOSUL (artigo 20 do POP464). 

A fim de incorporar esses atos normativos (resoluções, decisões e 

diretrizes/propostas) ao direito interno dos Estados-partes do MERCOUL, o artigo 

40 do POP465 dispõe sobre o procedimento a ser realizado. 

O artigo 42 do POP estabelece que as normas emanadas dos órgãos 

do MERCOSUL - Conselho do Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum e a 

Comissão de Comércio - terão caráter obrigatório e deverão quando necessário, 

ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais mediante os procedimentos 

previstos pela legislação de cada país. 

                                                           
462 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
463 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
464 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
465 “Artigo 9º - O Conselho do Mercado Comum manifestar-se-á mediante Decisões, as quais serão 
obrigatórias para os Estados-Partes. [...] Artigo 15 - O Grupo Mercado Comum manifestar-se-á 
mediante Resoluções, as quais serão obrigatórias para os Estados-Partes. [...] Artigo 20 - A Comissão 
de Comércio do MERCOSUL manifestar-se-á mediante Diretrizes ou Propostas. As Diretrizes serão 
obrigatórias para os Estados-Partes. [...] Artigo 40 - A fim de garantir a vigência simultânea nos 
Estados Partes das normas emanadas dos órgãos do MERCOSUL previstos no Artigo 2º deste 
Protocolo, deverá ser observado o seguinte procedimento: i) uma vez aprovada a norma, os Estado-
Partes adotarão as medidas necessárias para a sua 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 jurídicos internos, a 
Secretaria Administrativa do MERCOSUL comunicará o fato a cada Estado-Parte; iii) as normas 
entrarão em vigor simultaneamente nos Estados Partes 30 dias após a data da comunicação efetuada 
pela Secretaria Administrativa do MERCOSUL, nos termos do item anterior. Com esse objetivo, os 
Estados-Partes, dentro do prazo acima, darão publicidade do início da vigência das referidas normas 
por intermédio de seus respectivos diários oficiais. [...] Artigo 41 - As fontes jurídicas do MERCOSUL 
são: I - o Tratado de Assunção, seus protocolos e os instrumentos adicionais ou complementares; II - 
os acordos celebrados no âmbito do Tratado de Assunção e seus protocolos; III - as Decisões do 
Conselho do Mercado Comum, as Resoluções do Grupo Mercado Comum e as Diretrizes da Comissão 
do MERCOSUL, adotadas deste a entrada em vigor do Tratado de Assunção”. 
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Esta disposição concede significativa margem de 

discricionariedade aos Estados-partes na incorporação das normas oriundas do 

MERCOSUL e, ainda, conflita com as previsões normativas dos artigos 9º, 15, 20, 40 

e 41 do POP466, enfraquecendo o processo de integração regional ao não impor aos 

Estados mercosulistas a obrigatoriedade de transposição das normas do bloco para o 

seu direito interno.  

Portanto, a concessão pelo próprio Protocolo de Ouro Preto de 

discricionariedade aos Estados-partes para a incorporação total ou parcial do direito 

produzido no âmbito do MERCOSUL ao seu direito interno concomitantemente com 

o sistema intergovernamental de tomada de decisões – exigência de consenso e da 

presença de todos Estados-partes para a aprovação das decisões -, cerceia o 

desenvolvimento da integração regional mercosulista, impedindo a adoção de ações e 

políticas públicas na seara laboral e a construção de normas comunitárias e 

instituições supranacionais no bloco, havendo, ainda, o predomínio de interesses 

nacionais e locais dos Estados em detrimento do processo integracionista. 

Esses entraves estão presentes quando se busca a integração 

regional nas relações de trabalho, porque não se vislumbram significativos avanços 

na seara laboral desde a criação do MERCOSUL: inexiste até o presente 

momento ações e políticas públicas comuns e articuladas entre os Estados-Partes 

orientadas para o fomento ao trabalho, a proteção ao desemprego e aos trabalhadores 

migrantes, inclusive para o incentivo à livre circulação da mão de obra467 no bloco e, 

ainda, estão ausentes normas trabalhistas comuns ou mesmo quaisquer 

propostas para a harmonização das legislações trabalhistas já existentes nos Estados. 

A respeito dessa harmonização, Amauri Mascaro Nascimento468 

dispõe: 

                                                           
466 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, op. cit., 2015. 
467 No entendimento de Hugo Roberto Mansueti, a livre circulação mão de obra pressupõe para os 
trabalhadores: “a) el derecho a salir de su Estado de origen y de ingresar en otro Estado membro por 
motivos de trabajo, con sus familiares, y permanecer juntos en el territorio de recepción, asegurando 
sus derechos; b) tener acceso a las ofertas y a los puestos de trabajo de trabajo y empleo en todos los 
territorios; c) gozar de la seguridad social (entendida en sentido amplio) en todos los territorios; d) 
tener libertad de asociación y representación en todos los territorios nacionales; e) acceder y 
extender su capacitación y formación profesional en cualquiera de los territorios; f) informarse 
sobre sus derechos y deberes; g) poder residir en un país Parte y trabajar en el territorio de otro 
(trabajo fronterizo)” (MANSUETI, Hugo Roberto. Formación profesional y libre circulación 
de trabajadores en el MERCOSUR, 2007, p. 03 disponível em: 
<http://www.estudiomansueti.com/img/articulos/art-2007-6-formacionprofesional.pdf>, acesso em: 
17 jan. 2015). 
468 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito contemporâneo do trabalho, São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 119. 
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A compatibilização do direito do trabalho nos blocos 
econômicos é uma premissa necessária para que estes possam 
atingir os seus objetivos. Ela surge como mera decorrência da 
finalidade primeira dos referidos blocos, que é a integração de 
mercados como fator de circulação de riquezas entre os países 
que os integram; e não é esse o único aspecto, há outro, 
igualmente relevante: a livre circulação dos trabalhadores, sem 
fronteiras, no bloco. Sistemas jurídicos assimétricos podem 
comprometer esses esforços, mas não é apenas essa a razão que 
dificulta a harmonização. A integração econômica não é o fim, é 
meio e, em última instância, instrumentaliza-se como forma de 
alcançar o escopo maior da melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos, para cujo fim é indispensável assegurar, aos 
trabalhadores, condições que permitam a consecução dessa 
meta. O Mercosul não demonstrou, no início, estar 
comprometido com esses objetivos, vez que o Tratado de 
Assunção silencia a esse respeito. [...] Necessário se faz 
encontrar um ponto de partida para a harmonização. 
 

Ademais, o direito originário469 do MERCOSUL – constituído pelo 

Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto e o Protocolo de Olivos, contendo a 

norma fundamental dessa ordem jurídica470 – também não faz nenhuma menção aos 

trabalhadores, aos direitos sociais trabalhistas471 e nem à solução de controvérsias na 

seara laboral. Não há nenhum regulamento ou normativa comunitária sobre os 

direitos sociais trabalhistas e os mecanismos para sua concretização conjunta no 

bloco, havendo apenas a tomada de ações e decisões de modo individual por cada 

Estado-Parte, sobretudo na implementação da Agenda de Trabalho Decente proposta 

pela Organização Internacional do Trabalho aos seus membros, incluindo o Brasil, a 

Argentina, o Paraguai, o Uruguai e a Venezuela. 

                                                           
469 Termo utilizado por VENTURA, Deisy. As assimetrias entre o MERCOSUL e a União 
Europeia: os desafios de uma associação inter-regional, Barueri: Manole, 2003, p. 136, nota de 
rodapé nº 5. 
470 O artigo 41 do POP dispõe que as “Fontes Jurídicas do MERCOSUL” são: o Tratado de Assunção, 
seus protocolos e os instrumentos adicionais ou complementares; os acordos celebrados no âmbito do 
Tratado de Assunção e seus protocolos e as Decisões do Conselho do Mercado Comum, as Resoluções 
do Grupo Mercado Comum e as Diretrizes da Comissão de Comércio do MERCOSUL. 
471 Segundo André de Carvalho Ramos, “não há nos textos dos tratados qualquer menção explícita à 
proteção de direitos humanos, ou sua relação (inexorável) com o processo de integração. Essa tibieza 
dos Estados é explicada pela concepção minimalista do Mercosul, que objetiva a formação de um 
Mercado Comum em etapas, sendo a mais factível de ser alcançada (ainda em formação) é a união 
aduaneira. Neste contexto, não havia maior divagação sobre o impacto da integração econômica na 
proteção de direitos humanos. Lamenta-se, contudo, que o exemplo europeu em nada serviu. De fato, 
partindo do pressuposto que a tecnologia jurídica da integração europeia é um dos modelos possíveis 
do Mercosul, fica evidente que os últimos anos daquele processo demonstraram ser impossível 
separar, em partes estanques, a proteção de direitos humanos e a integração econômica regional de um 
mercado comum. A força expansiva da integração e também a força expansiva dos direitos humanos 
acarretam uma zona de interseção” (RAMOS, André de Carvalho. Direitos humanos na 
integração econômica: análise comparativa da proteção de direitos humanos e conflitos 
jurisdicionais na União Europeia e MERCOSUL, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 256). 
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O relatório da OIT “Trabalho Decente nas Américas: uma Agenda 

Hemisférica (2006-2015)” apontou, dentre outras questões, a integração regional 

como viabilizadora de políticas públicas de trabalho, em especial para os países da 

América Latina472: 

 
Em um mundo globalizado, boa parte das políticas aplicadas 
pelos países rapidamente encontra limites naturais quanto a 
seus efeitos potenciais. É por isso que há aspectos nos quais a 
integração regional em geral e a harmonização das políticas 
em particular são uma necessidade imperiosa. Existe na região 
um crescente interesse em relação aos processos de 
integração, alguns dos quais transcendem o âmbito do 
comércio e inclusive da economia, englobando também 
objetivos políticos e sociais. Não é um processo simples. Um 
elemento de discussão muito importante radica na questão de 
se esses processos, além de contribuírem para a criação de 
riqueza e a geração de maiores oportunidades de investimento 
e de negócios, também deveriam ter um componente 
sociolaboral associado e explícito, e, em caso afirmativo, qual 
seria a natureza desse componente. Um dos caminhos 
possíveis consiste em incorporar à execução da agenda 
hemisférica aqui proposta as instituições criadas pelos 
diferentes processos de integração. 
No campo da integração, um dos aspectos nos quais os países 
da região mostraram maior interesse tem sido a criação de um 
sistema de cooperação em matéria de administração do 
trabalho. Em relação a isso, e por solicitação da Conferência 
Interamericana de Ministros do Trabalho (CIMT), a OIT 
formulou, em conjunto com a Organização dos Estados 
Americanos (OEA), uma proposta para a constituição da Rede 
Interamericana de Administração Laboral (RIAL), que deveria 
ser constituída o mais rapidamente possível e apoiada por 
todos os países da região. 
 

Sob a influência do regionalismo pós-liberal, houve a aprovação no 

MERCOSUL do Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercado 

Comum do Sul e seu Regulamento Administrativo, pela Decisão nº 19/1997 

do Conselho do Mercado Comum (CMC)473, e o Acordo sobre Residência de 

Nacionais dos Estados-partes do MERCOSUL, da República da Bolívia e 

da República do Chile, aprovado pela Decisão nº 28/2002 do CMC474, que podem 

ter impactos positivos na seara laboral, facilitando a circulação de trabalhadores, 

principalmente migrantes, entre os Estados integrantes do bloco. 

                                                           
472 OIT. Trabalho decente nas Américas: uma agenda hemisférica (2006-2015), disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/agenda_hemisferica_537.pd
f>, acesso em: 17 jan. 2015. 
473 Disponível em: <http://www.mercosur.int/>, acesso em: 06 jan. 2015. 
474 Disponível em: <http://www.mercosur.int/>, acesso em: 06 jan. 2015. 
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Este Acordo Multilateral de Seguridade Social entrou em vigor a 

partir de junho de 2005, assegurando os mesmos direitos e obrigações perante a 

Previdência Social aos trabalhadores, incluindo seus familiares, que prestem ou 

tenham prestado serviços em quaisquer dos Estados-partes do MERCOSUL. Desse 

modo, as contribuições previdenciárias vertidas ao sistema de seguridade social por 

um trabalhador em qualquer dos Estados signatários do acordo, irão se acumular 

como se tivessem sido realizadas num mesmo país. 

O artigo 7º desse acordo prevê a totalização dos períodos de seguro 

ou de contribuição, logo, os períodos de seguro ou contribuição cumpridos em 

quaisquer Estados-partes serão considerados para a concessão dos benefícios 

previdenciários por velhice, idade avançada, invalidez ou morte, na forma e nas 

condições estabelecidas no regulamento administrativo475. 

Por seu turno, o Acordo sobre Residência de Nacionais foi assinado, 

em 2002, na Reunião de Ministros do Interior do MERCOSUL e ratificado pelos 

Estados-partes, estando em vigor. Ele permite que o nacional de um dos Estados-

partes do MERCOSUL, que deseje residir noutro Estado-parte, obtenha uma 

residência legal temporária de até dois anos mediante a comprovação de sua 

nacionalidade e a apresentação de alguns documentos às autoridades migratórias, 

tais como: passaporte válido, cédula de identidade ou certificado de nacionalidade 

expedido pelo agente consular do país de origem, certidão negativa de antecedentes 

judiciais e criminais no país de origem, certidão de nascimento e comprovação do 

estado civil da pessoa etc. 

Logo, a nacionalidade de um dos países do bloco é o critério 

primordial para a concessão da residência legal que permita a pessoa trabalhar e 

estudar. A residência temporária também poderá ser transformada em permanente 

se forem atendidos os critérios da autoridade migratória do país de recepção. 

O acordo elenca, ainda, uma série de direitos aos migrantes nacionais 

de um Estado-parte que queiram residir no território de outro Estado mercosulista, 

tais como: direito de exercer qualquer atividade remunerada por conta própria ou de 

terceiros nas mesmas condições que os nacionais daquele país que o recebeu, direito 

                                                           
475 Para maiores detalhes sobre o acordo, consulte <http://www.mercosur.int/> e MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E EMPREGO. Como trabalhar nos países do MERCOSUL: guia dirigido a nacionais 
dos Estados-partes do MERCOSUL, Brasília: MTE, 2010, disponível em: 
<http://www.mte.gov.br/trab_estrang/cartilha_trabalho_mercosul_port.pdf>, acesso em: 06 jan. 
2015. 
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à reunificação familiar, direito à igualdade de tratamento, direito a transferir 

remessas, dentre outros.  

Este pacto permite que o migrante, obtendo a residência temporária, 

esteja habilitado ao trabalho em igualdade de condições com os nacionais daquele 

país onde tenha obtido a residência, cumprindo, então, as disposições específicas da 

legislação do trabalho476. 

Recentemente, na XLVII Reunião Ordinária do Conselho do Mercado 

Comum, ocorrida em 16 de dezembro de 2014 na Província de Paraná na Argentina, 

foi firmado o Acordo de Complementação ao “Acordo de Recife” em 

Matéria Migratória aprovado pela Decisão nº 18/2014 do CMC477 a fim de 

implementar medidas concretas que facilitem o movimento de pessoas pelas 

fronteiras da região. 

Foram estabelecidas outras modalidades de controle integrado 

migratório – além da modalidade sequencial prevista no “Acordo de Recife” – a fim 

de facilitar o comércio na região e o fluxo migratório, tais como: a) Controle 

Integrado Simultâneo: é a atividade de controle integrado realizada de maneira 

simultânea pelos funcionários migratórios do país sede e do país limítrofe, 

compartilhando o mesmo posto de controle e, sempre que possível, com base num 

único registro em um sistema informático compartilhado ou vinculado e b) 

Controle Integrado por reconhecimento recíproco de competências: é a 

atividade de controle integrado realizada pelos funcionários migratórios de um país 

sob supervisão do outro, com prévio reconhecimento mútuo e expresso das 

competências de controle migratório definidas pelas autoridades migratórias das 

partes, com base em critérios e princípios estabelecidos de comum acordo, com plena 

sujeição às disposições legais vigentes dos países envolvidos (artigo 5º da Decisão nº 

18/2014 do CMC478).  

Além disso, para a implementação do Controle Integrado Migratório, 

as autoridades competentes se comprometem a facilitar-se mutuamente a utilização 

de sua infraestrutura de comunicações para conectar seus sistemas informáticos. Os 

Estados-Partes acordam que as tarefas necessárias para se conectar com o ponto de 

acesso à rede provedora do serviço de transmissão nos postos de fronteira estarão a 

                                                           
476 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Como trabalhar nos países do MERCOSUL, 
op. cit., 2015. 
477 Disponível em: <http://www.mercosur.int/>, acesso em: 06 jan. 2015. 
478 Disponível em: <http://www.mercosur.int/>, acesso em: 06 jan. 2015. 
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cargo do país que desejar estabelecer a conexão, assumindo os custos relacionados a 

esse respeito. Comprometem-se reciprocamente, ainda, a prestar a colaboração 

necessária para fazer efetivas as referidas tarefas. Finalmente, para a execução dessas 

atividades, as autoridades competentes estabelecerão consensualmente os 

procedimentos, prazos, condições e especificações técnicas necessárias (artigo 7º da 

Decisão nº 18/2014 do CMC479). 

Portanto, tais medidas objetivam a facilitação do comércio sub-

regional mercosulista e poderá impactar positivamente na circulação de migrantes, 

inclusive de trabalhadores, caso haja uma preocupação maior dos governos com a 

questão social no bloco e não apenas com os aspectos comerciais e econômicos 

envolvidos no processo. 

Especificamente na seara laboral, foi aprovada, em 10 de dezembro 

de 1998, a Declaração Sociolaboral do MERCOSUL, pelos Presidentes da 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai que expressaram a intenção dos Estados-partes 

do bloco em prol de um modelo de integração que harmonizasse o desenvolvimento 

econômico e o bem-estar social. Esta declaração prevê os seguintes direitos 

trabalhistas em seus vinte e cinco artigos 480: 

 
a) Não discriminação (artigo 1º): todo trabalhador tem 
garantida a igualdade efetiva de direitos, tratamento e 
oportunidades no emprego e ocupação, sem distinção ou 
exclusão por motivo de raça, origem nacional, cor, sexo ou 
orientação sexual, idade, credo, opinião política ou sindical, 
ideologia, posição econômica ou qualquer outra condição social 
ou familiar, em conformidade com as disposições legais 
vigentes. Os Estados-partes comprometem-se a garantir a 
vigência deste princípio de não discriminação e, em particular, 
comprometem-se a realizar ações destinadas a eliminar a 
discriminação no que tange aos grupos em situação 
desvantajosa no mercado de trabalho; 
 
b) Promoção da igualdade (artigos 2º e 3º): as pessoas 
portadoras de necessidades especiais serão tratadas de forma 
digna e não discriminatória, favorecendo-se sua inserção social 
e no mercado de trabalho. Os Estados-partes comprometem-se 
a adotar medidas efetivas, especialmente no que se refere à 
educação, formação, readaptação e orientação profissional, à 
adequação dos ambientes de trabalho e ao acesso aos bens e 
serviços coletivos, a fim de assegurar que as pessoas portadoras 

                                                           
479 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Como trabalhar nos países do MERCOSUL, 
op. cit., 2015. 
480 MERCOSUL.  Declaração sociolaboral do MERCOSUL, disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_sociolaboral_mercosul.pdf>, acesso em: 06 
jan. 2015. 
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de necessidades especiais tenham a possibilidade de 
desempenhar uma atividade produtiva. Os Estados-partes 
comprometem-se a garantir, mediante a legislação e práticas 
trabalhistas, a igualdade de tratamento e oportunidades entre 
mulheres e homens; 
 
c) Proteção aos trabalhadores migrantes e fronteiriços 
(artigo 4º): todos os trabalhadores migrantes, 
independentemente de sua nacionalidade, têm direito à ajuda, 
informação, proteção e igualdade de direitos e condições de 
trabalho reconhecidos aos nacionais do país em que estiverem 
exercendo suas atividades. Os Estados-partes comprometem-se 
a adotar medidas tendentes ao estabelecimento de normas e 
procedimentos comuns relativos à circulação dos trabalhadores 
nas zonas de fronteira e a levar a cabo as ações necessárias para 
melhorar as oportunidades de emprego e as condições de 
trabalho e de vida destes trabalhadores; 
 
d) Eliminação do trabalho forçado (artigo 5º): toda 
pessoa tem direito ao trabalho livre e a exercer qualquer ofício 
ou profissão, de acordo com as disposições nacionais vigentes. 
Os Estados-partes comprometem-se a eliminar toda forma de 
trabalho ou serviço exigido a um indivíduo sob a ameaça de 
uma pena qualquer e para o qual dito indivíduo não se ofereça 
voluntariamente. Ademais, comprometem-se a adotar medidas 
para garantir a abolição de toda utilização de mão-de-obra que 
propicie, autorize ou tolere o trabalho forçado ou obrigatório. 
De modo especial, suprime-se toda forma de trabalho forçado 
ou obrigatório que possa utilizar-se: a) como meio de coerção 
ou de educação política ou como castigo por não ter ou 
expressar determinadas opiniões políticas ou por manifestar 
oposição ideológica à ordem política, social ou econômica 
estabelecida; b) como método de mobilização e utilização da 
mão-de-obra com fins de fomento econômico; c) como medida 
de disciplina no trabalho; d) como castigo por haver participado 
em greves; e) como medida de discriminação racial, social, 
nacional ou religiosa; 
 
e) Tutela do trabalho infantil e de menores (artigo 6º): 
a idade mínima de admissão ao trabalho será aquela 
estabelecida conforme as legislações nacionais dos Estados 
Partes, não podendo ser inferior àquela em que cessa a 
escolaridade obrigatória. Os Estados-partes comprometem-se a 
adotar políticas e ações que conduzam à abolição do trabalho 
infantil e à elevação progressiva da idade mínima para ingressar 
no mercado de trabalho. O trabalho dos menores será objeto de 
proteção especial pelos Estados-partes, especialmente no que 
concerne à idade mínima para o ingresso no mercado de 
trabalho e a outras medidas que possibilitem seu pleno 
desenvolvimento físico, intelectual, profissional e moral. A 
jornada de trabalho para esses menores, limitada conforme as 
legislações nacionais, não admitirá sua extensão mediante a 
realização de horas extras nem horários noturnos. O trabalho 
dos menores não deverá realizar-se em um ambiente insalubre, 
perigoso ou imoral, que possa afetar o pleno desenvolvimento 
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de suas faculdades físicas, mentais e morais. A idade de 
admissão a um trabalho com alguma das características antes 
assinaladas não poderá ser inferior a 18 anos; 
 
f) Direitos dos empregadores (artigo 7º): o empregador 
tem o direito de organizar e dirigir econômica e tecnicamente a 
empresa, em conformidade com as legislações e as práticas 
nacionais; 
 
g) Liberdade de associação (artigo 8º): todos os 
empregadores e trabalhadores têm o direito de constituir as 
organizações que considerem convenientes, assim como de 
afiliar-se a essas organizações, em conformidade com as 
legislações nacionais vigentes. Os Estados-partes 
comprometem-se a assegurar, mediante dispositivos legais, o 
direito à livre associação, abstendo-se de qualquer ingerência na 
criação e gestão das organizações constituídas, além de 
reconhecer sua legitimidade na representação e na defesa dos 
interesses de seus membros; 
 
h) Liberdade sindical (artigo 9º): os trabalhadores deverão 
gozar de adequada proteção contra todo ato de discriminação 
tendente a menoscabar a liberdade sindical com relação a seu 
emprego. Deverá garantir-se: a) a liberdade de filiação, de não 
filiação e desfiliação, sem que isto comprometa o ingresso em 
um emprego ou sua continuidade no mesmo; b) evitar 
demissões ou prejuízos a um trabalhador por causa de sua 
filiação sindical ou de sua participação em atividades sindicais; 
c) o direito de ser representado sindicalmente, de acordo com a 
legislação, acordos e convênios coletivos de trabalho em vigor 
nos Estados-partes; 
 
i) Negociação coletiva (artigo 10): os empregadores ou 
suas organizações e as organizações ou representações de 
trabalhadores têm direito de negociar e celebrar convenções e 
acordos coletivos para regular as condições de trabalho, em 
conformidade com as legislações e práticas nacionais481; 
 
j) Garantia do direito de greve (artigo 11): todos os 
trabalhadores e as organizações sindicais têm garantido o 
exercício do direito de greve, conforme as disposições nacionais 
vigentes. Os mecanismos de prevenção ou solução de conflitos 
ou a regulação deste direito não poderão impedir seu exercício 
ou desvirtuar sua finalidade; 
 
l) Promoção e desenvolvimento de procedimentos 
preventivos e de autocomposição de conflitos (artigo 
12): os Estados-partes comprometem-se a propiciar e 
desenvolver formas preventivas e alternativas de 
autocomposição dos conflitos individuais e coletivos de 
trabalho, fomentando a utilização de procedimentos 
independentes e imparciais de solução de controvérsias; 

                                                           
481 A representação sindical do Brasil reservou-se o direito de não adesão à redação proposta para o 
artigo 10, especificamente quanto à admissão da negociação e contratação coletiva sem representação 
sindical (NOTA DO TEXTO ORIGINAL). 
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m) Promoção do diálogo social (artigo 13): os Estados-
partes comprometem-se a fomentar o diálogo social nos 
âmbitos nacional e regional, instituindo mecanismos efetivos de 
consulta permanente entre representantes dos governos, dos 
empregadores e dos trabalhadores, a fim de garantir, mediante 
o consenso social, condições favoráveis ao crescimento 
econômico sustentável e com justiça social da região e a 
melhoria das condições de vida de seus povos; 
 
n) Fomento ao emprego (artigo 14): os Estados-partes 
comprometem-se a promover o crescimento econômico, a 
ampliação dos mercados interno e regional e a executar políticas 
ativas referentes ao fomento e criação do emprego, de modo a 
elevar o nível de vida e corrigir os desequilíbrios sociais e 
regionais; 
 
o) Proteção dos desempregados (artigo 15): os Estados-
partes comprometem-se a instituir, manter e melhorar 
mecanismos de proteção contra o desemprego, compatíveis com 
as legislações e as condições internas de cada país, a fim de 
garantir a subsistência dos trabalhadores afetados pela 
desocupação involuntária e ao mesmo tempo facilitar o acesso a 
serviços de recolocação e a programas de requalificação 
profissional que facilitem seu retorno a uma atividade 
produtiva; 
 
p) Formação profissional e desenvolvimento de 
recursos humanos (artigo 16): todos os trabalhadores têm 
direito à orientação, à formação e à capacitação profissional. Os 
Estados-partes comprometem-se a instituir, com as entidades 
envolvidas que voluntariamente assim o desejem, serviços e 
programas de formação ou orientação profissional contínua e 
permanente, de maneira a permitir aos trabalhadores obter as 
qualificações exigidas para o desempenho de uma atividade 
produtiva, aperfeiçoar e reciclar os conhecimentos e 
habilidades, considerando fundamentalmente as modificações 
resultantes do progresso técnico. Os Estados-partes obrigam-se 
ademais a adotar medidas destinadas a promover a articulação 
entre os programas e serviços de orientação e formação 
profissional, por um lado, e os serviços públicos de emprego e 
de proteção dos desempregados, por outro, com o objetivo de 
melhorar as condições de inserção laboral dos trabalhadores. Os 
Estados-partes comprometem-se a garantir a efetiva 
informação sobre os mercados de trabalho e sua difusão tanto a 
nível nacional como regional; 
 
q) Proteção da saúde e segurança no trabalho (artigo 
17): todo trabalhador tem o direito de exercer suas atividades 
em um ambiente de trabalho sadio e seguro que preserve sua 
saúde física e mental, estimule seu desenvolvimento e 
desempenho profissional. Os Estados-partes comprometem-se 
a formular, aplicar e atualizar em forma permanente e em 
cooperação com as organizações de empregadores e de 
trabalhadores, políticas e programas em matéria de saúde e 
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segurança dos trabalhadores e do meio ambiente de trabalho a 
fim de prevenir os acidentes de trabalho e as enfermidades 
profissionais, promovendo condições ambientais propícias para 
o desenvolvimento das atividades dos trabalhadores; 
 
r) Inspeção do trabalho (artigo 18): todo trabalhador tem 
direito a uma proteção adequada no que se refere às condições e 
ao ambiente de trabalho. Os Estados-partes comprometem-se a 
instituir e a manter serviços de inspeção do trabalho, com o 
propósito de controlar em todo o seu território o cumprimento 
das disposições normativas que dizem respeito à proteção dos 
trabalhadores e às condições de segurança e saúde no trabalho; 
 
s) Seguridade social (artigo 19): os trabalhadores do 
MERCOSUL têm direito à seguridade social nos níveis e 
condições previstos nas respectivas legislações nacionais. Os 
Estados-partes comprometem-se a garantir uma rede mínima 
de amparo social que proteja seus habitantes frente à 
contingência de riscos sociais, enfermidades, velhice, invalidez e 
morte, buscando coordenar as políticas na área social, de forma 
a suprimir eventuais discriminações derivadas da origem 
nacional dos beneficiários. 
 

O artigo 20 da Declaração Sociolaboral dispõe, ainda, sobre sua 

aplicabilidade aos Estados-partes do MERCOSUL que se comprometeram a respeitar 

os direitos fundamentais trabalhistas nela previstos, promovendo sua aplicação em 

conformidade com a legislação, as práticas nacionais e as convenções e acordos 

coletivos. 

Essa declaração não foi firmada na condição de tratado ou pacto 

internacional e nem incorporada às ordens jurídicas internas do Brasil, da Argentina, 

do Paraguai e do Uruguai, logo, não possui força normativa vinculante e coercitiva 

para estes Estados mercosulistas, sendo apenas uma “carta de intenções” ou 

“declaração de direitos” com conteúdo limitado a certas matérias trabalhistas. Além 

disso, ela também não está inserida dentre as fontes jurídicas do MERCOSUL (o 

direito originário da integração) previstas no artigo 41 do Protocolo de Ouro Preto482, 

prejudicando sua aplicabilidade no bloco. 

Hugo Roberto Mansueti483 defende a força normativa da Declaração 

Sociolaboral que estaria incluída dentre as fontes do direito do MERCOSUL: 

                                                           
482 O artigo 41 do POP dispõe que as “Fontes Jurídicas do MERCOSUL” são o Tratado de Assunção, 
seus protocolos e os instrumentos adicionais ou complementares; os acordos celebrados no âmbito do 
Tratado de Assunção e seus protocolos e as Decisões do Conselho do Mercado Comum, as Resoluções 
do Grupo Mercado Comum e as Diretrizes da Comissão de Comércio do MERCOSUL. 
483 MANSUETI, Hugo Roberto. Formación profesional y libre circulación de trabajadores 
en el MERCOSUR, 2007, p. 10-11, disponível em: 
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En este instrumento, suscripto por los máximos representantes 
de los EEMM del MERCOSUR el 10 de diciembre de 1998 en la 
Ciudad de Río de Janeiro […] Aún cuando se trata de una 
Declaración y no reviste el título de Acuerdo o Protocolo, 
entendemos forma parte del derecho del MERCOSUR, 
incluyéndolo así en estas reflexiones. En efecto, su relevancia 
jurídica, más que política, surge de los propios términos 
utilizados en este instrumento, los cuales denotan una clara 
manifestación de los EEMM en el sentido de “adoptar” los 
principios y derechos del trabajo allí expresados. También la 
acompañan los actos propios de los Gobiernos, siendo que ya 
han constituido la Comisión Sociolaboral creada por la DSLM 
y se someten a su competencia consultiva elevando las 
memorias a que alude dicho instrumento484. El valor jurídico 
de este instrumento ha sido recientemente reconocido por la 
C.S.J.N. de Argentina en el caso “Aquino, Isacio c/ Cargo 
Servicios Industriales S.A.”, sentencia del 21/09/2004. Por lo 
tanto, incluimos aquí sus previsiones como formando parte del 
derecho del Mercosur, en la inteligencia que esta DSLM, que ha 
sido suscripta por los máximos representantes de los EEMM, 
debidamente publicada en el Boletín Oficial del 
MERCOSUR485, ratificada por estos mismos máximos 
representantes (junto a los de Bolivia y Chile) con fecha 30 de 
junio del año 2000, oportunidad en la cual suscribieron un 
documento de derechos sociales al que denominaron “Carta de 
Buenos Aires sobre Compromiso Social”, (destacando en los 
Considerandos de este instrumento que los Jefes de Estado 
tienen presente los principios y derechos contenidos en la 
“Declaración Sociolaboral del Mercosur”), forma parte del 
patrimonio jurídico del proceso de integración regional y, 
como tal, obliga a los EEMM en los términos de un Tratado486. 
 

Por seu turno, Arion Sayão Romita487 preceitua: 

 
O exame jurídico da Declaração Sociolaboral do Mercosul 
conduz  à afirmação de uma característica essencial: trata-se de 
uma declaração de direitos fundamentais de caráter social, que 
inclui direitos de dimensão individual e coletiva. Nela se 
exterioriza a unidade fundamental que existe na consideração 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.estudiomansueti.com/img/articulos/art-2007-6-formacionprofesional.pdf>, acesso em: 
17 jan. 2015. 
484 “LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN SU OPINIÓN CONSULTIVA N° 10/89, 
VINCULADA CON LA DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SOSTUVO QUE LAS DECLARACIONES 

DE DERECHOS, CUANDO SU CONTENIDO HA SIDO INCORPORADO A LA PRÁCTICA DE LOS ESTADOS O A OTROS 
INSTRUMENTOS VINCULANTES EN EL ORDEN INTERNACIONAL, TIENEN CARÁCTER VINCULANTE Y OBLIGAN 

COMO UN TRATADO, LO CUAL RESULTA DE ENTERA APLICACIÓN A LA DECLARACIÓN SOCIOLABORAL” [NOTA DO 

AUTOR]. 
485 “BOLETÍN N° 8, DE ENERO A MARZO DE 1999, PÁGS. 252 Y SS” [NOTA DO AUTOR]. 
486 “ES EL CRITERIO EXPUESTO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LA CITADA 
OPINIÓN CONSULTIVA N° 10/89, VINCULADA CON LA DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS” 

[NOTA DO AUTOR]. 
487 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho, 2. ed. rev. e aum., 
São Paulo: LTr, 2007, p. 252. 



245 
 

 
 

dos direitos humanos, que supera a dicotomia direitos 
civis/direitos econômicos e sociais. [...] 
Há controvérsia sobre a natureza e a eficácia jurídica da 
Declaração. Segundo uma corrente de opinião, a Declaração é 
um tratado internacional, que vincula os Estados signatários, 
prescindindo de ratificação488. Outra corrente, exposta durante 
os entendimentos levados a efeito pelo órgão incumbido da 
elaboração do texto, sustentava que a Declaração (não mais o 
Protocolo) deveria configurar mera proclamação de propósitos 
políticos, não vinculante, despida de eficácia jurídica. Para uma 
terceira corrente, a Declaração não reveste a característica de 
tratado internacional em sentido técnico-jurídico nem de mera 
proclamação de caráter não vinculante. Nesta linha de 
raciocínio, a Declaração recolhe e proclama a noção de que os 
direitos fundamentais do trabalhador integram o patrimônio 
jurídico da humanidade, configura ius cogens que se impõe 
coercitivamente à observância dos Estados, tem caráter erga 
omnes e serve de fundamento para pedidos de aplicação direta 
deduzidos perante os tribunais489. 
 

Finalmente, Hugo Barretto Ghione490 preleciona acerca da eficácia da 

Declaração Sociolaboral do MERCOSUL: 

 
La DSL es antes que nada un instrumento de alto valor jurídico 
y ético, un compendio de normas y principios acordados por 
las representaciones sociales y gubernamentales del 
MERCOSUR y recogidas por las máximas autoridades de los 
Estados. Las normas y principios contenidos son de 
insoslayable aplicación por los operadores jurídicos, 
fundamentalmente los jueces. […] La DSL supone así no solo la 
posibilidad de su aplicación directa en los ordenamientos 
jurídicos nacionales, sino que el desarrollo de las tareas de la 
Comisión Sociolaboral constituye una oportunidad de operar 
en la interpretación y aplicación que de las normas jurídicas 
haga la administración del trabajo y los tribunales laborales 
en la esfera nacional. 
 

Apesar das divergências doutrinárias, não se pode olvidar que a 

Declaração Sociolaboral do MERCOSUL – em razão de seu conteúdo protetivo de 

direitos sociais dos trabalhadores e de seu valor ético - não pode ser desprezada no 

âmbito do direito mercosulista, principalmente porque demonstra a preocupação 

com as questões sociais, mais especificamente as trabalhistas, na integração regional, 

                                                           
488 “SILVA, WALKÜRE LOPES RIBEIRO DA. APLICABILIDADE DA DECLARAÇÃO SOCIOLABORAL DO MERCOSUL 

NO BRASIL, CIT., P. 76” [NOTA DO AUTOR]. 
489 “ERMIDA URIARTE, OSCAR. LA DECLARACIÓN SOCIOLABORAL DEL MERCOSUR Y SU EFICACIA JURÍDICA, 
IN AAVV. EFICACIA JURÍDICA DE LA DECLARACIÓN SOCIOLABORAL DEL MERCOSUR, CIT., P. 19-22” [NOTA DO 
AUTOR]. 
490 GHIONE, Hugo Barretto. Consecuencias de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR en la 
interpretación y aplicación de las normas laborales en los ordenamientos nacionales, Gaceta 
Laboral, v. 8, n. 3, Universidad del Zulia, Venezuela, septiembre-diciembre, 2002, p. 369-370. 
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originando-se de acordo político-diplomático firmado pelos governantes dos Estados-

Partes com vistas ao aprofundamento das relações sociais em consonância com os 

preceitos do regionalismo pós-liberal. Conforme pondera Fábio Konder 

Comparato491, “reconhece-se hoje, em toda a parte, que a vigência dos direitos 

humanos independe de sua declaração em constituições, leis e tratados 

internacionais, exatamente porque se está diante de exigências de respeito à 

dignidade humana, exercidas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou 

não”. 

Ressalta-se, por fim, que o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai 

e a Venezuela são membros da OIT e ratificaram as suas principais convenções que 

buscam a concretização de direitos humanos essenciais aos trabalhadores, inclusive 

impondo a adoção de políticas públicas e ações mais concretas para a criação de 

postos de trabalho com condições dignas e equânimes, ainda ausentes quando se 

pensa no bloco mercosulista como um todo, predominando apenas ações e políticas 

públicas adotadas individualmente por cada Estado-Parte em seu território. 

Ademais, consta na Ata nº 01/2013 da XXXIV Reunião da 

Comissão Sociolaboral do MERCOSUL492, ocorrida em Montevidéu entre os 

dias 13 e 15 de maio de 2013, que após debates entre os representantes dos governos, 

de empresários e de trabalhadores do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, houve a 

aprovação de um texto revisado para a Declaração Sociolaboral do MERCOSUL no 

intuito de também encaminhá-lo para o Conselho do Mercado Comum (CMC) para a 

sua aprovação na forma de ato normativo, in casu, na forma de “Decisão”. 

Esta revisão propõe uma declaração com vinte e sete artigos, mais 

detalhada do que a atual, mas com várias disposições normativas que dependem dos 

Estados-partes para serem efetivamente implementadas. A estrutura da declaração 

ficaria da seguinte forma493: 

 

O Capítulo I – Princípios Gerais, contendo o artigo 1º que define 

empregado/trabalhador e empregador; o artigo 2º que apresenta o trabalho decente 

                                                           
491 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, 3. reimpr., São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 227, grifo nosso. 
492 MERCOSUL. Ata de Reunião nº 01/13, disponível em: <http://mercosur.int>, acesso em: 20 
jan. 2015. 
493 MERCOSUL. Ata de Reunião nº 01/13, op. cit., 2015. 
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(os Estados-partes se comprometeriam a por em prática políticas ativas de trabalho 

decente e pleno emprego produtivo) e o artigo 3º que trata de empresas sustentáveis. 

O Capítulo II trataria dos Direitos Individuais, assim elencados: 

artigo 4º - não discriminação; artigo 5º - igualdade de oportunidade e de tratamento 

entre homens e mulheres; artigo 6º - igualdade de oportunidades e de tratamento 

para trabalhadores com deficiência; artigo 7º - trabalhadores migrantes e 

fronteiriços; artigo 8º - eliminação do trabalho forçado ou obrigatório; artigo 9º - 

prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção ao trabalhador adolescente; 

artigo 10º – direitos dos empregadores; artigo 11º - jornada de trabalho não superior 

a oito horas diárias; artigo 12º - descanso, férias e dias de feriados; artigo 13º - 

licenças remuneradas e não remuneradas; artigo 14º - remuneração e artigo 15º - 

proteção contra a despedida. 

O Capítulo III – Direitos Coletivos se inicia com o 16º artigo que 

trata da liberdade sindical; o 17º artigo disciplina a negociação coletiva; o 18º artigo 

trata da greve, o 19º artigo disciplina a promoção e o desenvolvimento de 

procedimentos preventivos e de autocomposição dos conflitos e o artigo 20º trata do 

diálogo social, instituindo mecanismos de consulta permanente entre os 

representantes de empregadores e trabalhadores, bem como entre as próprias 

organizações. 

Finalmente, o Capítulo IV – Outros Direitos se iniciaria com o artigo 

21º tratando da centralidade do emprego nas políticas públicas; o artigo 22º 

disciplina o fomento ao emprego; o artigo 23º trata da proteção dos desempregados; 

o artigo 24º dispõe acerca da formação profissional para trabalhadores empregados e 

desempregados; o artigo 25º disciplina a saúde e a segurança no trabalho; o artigo 

26º cuida da inspeção do trabalho e, finalmente, o artigo 27º tutela a seguridade 

social. 

Porém, apesar do significativo avanço que esta “nova” Declaração 

Sociolaboral imprimiria às relações jurídicas firmadas na seara trabalhista no bloco, 

até o presente momento, não ocorreu a aprovação dessa revisão pelo CMC, mantendo 

a declaração na mesma condição jurídica, com os limites já apontados, da época de 

sua aprovação em 1998. 

Finalmente, cabe frisar que a tutela dos direitos fundamentais 

trabalhistas nas Constituições dos Estados mercosulistas – como já analisado -, bem 

como a ratificação das convenções da OIT ou mesmo de outros tratados e pactos 
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internacionais de direitos humanos, tais como: a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), a Declaração 

Americana de Direitos e Obrigações do Homem (1948), a Convenção Americana de 

Direitos Humanos sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1988) etc., não 

significa que está ocorrendo a efetiva implementação de melhores condições de 

trabalho para os trabalhadores dos Estados integrantes do MERCOSUL, seja de 

forma individualizada por país, seja conjuntamente como bloco de integração 

regional.  

Nesse sentido, são pertinentes as assertivas de Luis Enrique 

Ramírez494: 

 
O homem deve ser o eixo e centro de todo o sistema jurídico, e 
com maior razão do trabalhista. Sua pessoa deve ser inviolável, 
constituindo um valor fundamental a respeito do qual os demais 
valores têm sempre um caráter instrumental. O trabalho 
humano tem características próprias que obrigam a considerá-
lo com critérios que extrapolam o marco do mercado 
econômico. E o contrato de trabalho deve ter como principal 
objeto a atividade produtiva e criadora do homem, aparecendo 
só depois a relação de intercâmbio econômico.  
No trabalho humano está em jogo, em primeiro lugar, a 
dignidade da pessoa que trabalha. No modelo neoliberal de 
relações trabalhistas, ao contrário, há uma não dissimulada 
pretensão de coisificá-la, considerando-a só um fator da 
produção e um objeto do chamado “mercado de trabalho”. Mas 
como bem se disse, o ser humano é o senhor de todo mercado, o 
que se encontra legitimação só se tributa à realização de direitos 
daquele (Corte Suprema da Justiça Argentina, caso “Vizzoti”, 
14.9.2004). 
Desde esta ótica, impõe-se mudar a raiz daquele modelo, que 
fez do trabalhador um executor silencioso e submisso de ordens 
que vêm de cima, transformando-se em uma simples 
engrenagem facilmente substituível, de uma maquinaria 
manejada por mãos cujo dono desconhece. 
Este modelo autocrático de empresa, em que um manda e os 
demais obedecem, e no qual o trabalhador tem uma inserção 
precária, está claramente desajustado em relação à evolução da 
consciência social da humanidade e ao ritmo universal dos 
direitos humanos. 
 

Então, apesar da ampla tutela jurídica do trabalho digno e dos 

direitos sociais trabalhistas, há dificuldade na sua concretização nos Estados 

                                                           
494 RAMÍREZ, Luis Enrique. Direito a migrar e direito ao trabalho, in: RAMÍREZ, Luis Enrique 
e SALVADOR, Luiz (Coords). Direito do trabalho: por uma carta sociolaboral latino-americana, São 
Paulo: LTr, 2012, p. 17. 
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mercosulistas, consoante problemática atinente aos direitos humanos que Norberto 

Bobbio495 já anteviu, pois “o problema fundamental em relação aos direitos do 

homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um 

problema não filosófico, mas político”. 

Portanto, a partir das considerações realizadas, a pesquisa foi 

direcionada para a análise quantitativa com base em indicadores do “mercado” de 

trabalho no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e na Venezuela, de maneira 

que se buscou traçar o perfil do trabalho nesses países e se está ocorrendo (ou não) a 

concretização dos direitos sociais trabalhistas na integração regional mercosulista. 

 

5.3 O “MERCADO” DE TRABALHO NOS ESTADOS MERCOSULISTAS (1998-2013) E A 

CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS NA INTEGRAÇÃO REGIONAL 

 

A herança histórico-econômica da América Latina contribuiu para a 

constituição do seu “mercado” de trabalho, pois as relações de trabalho existentes no 

período colonial nas Américas espanhola e portuguesa impactaram na atualidade 

laboral. 

No período colonial existiram relações de trabalho com significativa 

complexidade, havendo a combinação de práticas da época pré-colombiana 

aprimoradas pelos espanhóis, como é o caso da mita496; modalidades de trabalho 

com diferentes graus de servidão e de endividamento de trabalhadores (peonaje, 

tienda de raya etc.)497, além do uso da encomienda498, da escravidão e de formas 

atípicas e precárias de “assalariamento” em espécie. 

                                                           
495 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, tradução de Carlos Nelson Coutinho, 5. reimpr., Rio de 
Janeiro: Campus Elsevier, 2004, p. 43, grifo do autor. 
496 As origens da mita remontam à América pré-colombiana quando a civilização Inca utilizava esse 
sistema de trabalho com o nome de myta chanacuy, sendo um trabalho gratuito e obrigatório 
realizado em turnos. Sob a colonização espanhola na América, a mita conservou as características que 
já possuía entre os Incas. Para maiores detalhes, consulte CARDOSO, Ciro Flamarion S. O trabalho 
na América Latina colonial, 3. ed., São Paulo: Editora Ática, 1995. 
497 BETHELL, Leslie (Org.). História da América Latina: a América latina colonial, tradução de 
Mary Amazonas Leite de Barros e Magda Lopes, volume II, 1. ed. 2. reimpr.,  São Paulo: EDUSP; 
Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2008. 
498 O termo encomienda significa “recomendar” ou “confiar” alguma coisa a alguém; este sistema de 
trabalho era a concessão, pelo Estado, de comunidades indígenas inteiras aos chamados 
encomenderos que poderiam utilizar a esta mão de obra para atividades agrícolas e, principalmente, 
na extração dos metais preciosos. Por seu turno, o encomedero deveria garantir a doutrina religiosa 
cristã, de proteção e de justiça para os índios sob sua responsabilidade. A encomienda – enquanto 
direito concedido por mercê real aos beneméritos da Coroa espanhola - era outorgada geralmente por 
duas gerações e ao final os índios assumiam a condição de vassalos diretos da Coroa. Os indígenas 
eram submetidos a agressões e a condições de trabalho perigosas, desumanas e degradantes, o que 
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Essa situação impactou na conformação do trabalho assalariado na 

América Latina a partir de meados do século XIX, quando houve a passagem de 

sistemas de trabalho desenvolvidos no campo em latifúndios monocultores ou em 

minas baseados na escravidão africana e indígena, em servidão ou semi-servidão 

diretamente para formas de trabalho assalariado industrial em centros urbanos em 

pleno desenvolvimento, pois o continente latino-americano não vivenciou o 

feudalismo e nem experiências próximas ao trabalho artesanal exercido por 

corporações de ofício como na Europa.  

Nos países latino-americanos, o assalariamento do trabalho “livre” 

somente ganhou preponderância com a transição do capitalismo escravista-

mercantil e agrário-exportador para o capitalismo urbano-industrial periférico499 

em fins do século XIX e início do século XX, sobretudo com a eclosão da Primeira e 

da Segunda Guerras Mundiais, respectivamente 1914-1918 e 1939-1945, quando a 

América Latina passou a abastecer o comércio internacional com seus produtos e 

matérias-primas se inserindo na “nova” divisão internacional do trabalho500. 

Nesse momento, através dos movimentos sindicais, de greves e 

outras formas de manifestação (comunistas, anarquistas etc.), os trabalhadores 

reivindicavam melhores condições de salário e de trabalho, redução nas jornadas e o 

estabelecimento de uma legislação trabalhista mínima para a tutela das relações entre 

trabalho e capital praticamente ausente nos países latino-americanos, inclusive no 

Brasil, em fins do século XIX e início do século XX. 

Paulatinamente, os governos dos países latino-americanos, embora 

com atuações diferentes em cada país, criaram normas para a regulamentação do 

trabalho assalariado urbano, inclusive de cunho populista como, por exemplo, foi o 

caso das leis criadas nos governos de Getúlio Vargas no Brasil e de Juan Domingo 

Perón na Argentina501. Porém, a forte influência econômica e política dos 

                                                                                                                                                                                     
contribuiu para a rápida dizimação das civilizações indígenas na América espanhola (BETHELL, Leslie 
(Org.). História da América Latina: América Latina colonial, tradução de Maria Clara Cescato, 
volume I, 2. ed. 2. reimpr., São Paulo: EDUSP; Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 2008). 
499 Para maiores detalhes, consulte FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil, 23. ed., 
São Paulo: Editora Nacional, 1989 e ______. Formação econômica da América Latina, 2. ed., 
Rio de Janeiro: Lia Editor S.A, 1970. 
500 A divisão internacional do trabalho passou por diferentes etapas acompanhando o 
desenvolvimento histórico do capitalismo, iniciando com relações mercantilistas que marcaram o 
comércio entre metrópoles europeias e colônias de exploração, latino-americanas principalmente, até 
a configuração de relações entre países, chamados desenvolvidos, e outros considerados 
subdesenvolvidos ou periféricos no âmbito do capitalismo global. 
501 Para maiores detalhes, consulte HALL, Michael M. A classe trabalhadora urbana e os 
primeiros movimentos trabalhistas na América Latina, 1880-1930, in: BETHELL, Leslie 
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proprietários de terra - os “coronéis” – retardou para fins do século XX o 

estabelecimento de uma legislação trabalhista e social mais protetiva no meio rural.  

Portanto, o passado de colônias de exploração dos países latino-

americanos desencadeou a formação de economias subdesenvolvidas que, no século 

XX, caracterizaram-se por uma industrialização tardia em alguns países e, em outros, 

por uma economia ancorada no modelo agrário exportador, havendo impactos 

diferenciados nos processos de desenvolvimento e crescimento econômicos e, 

consequentemente, na conformação do “mercado” de trabalho. 

Na contemporaneidade, o mundo do trabalho assiste a precarização 

do trabalho humano e a flexibilização das condições de trabalho que promovem a 

redução de direitos e garantias conquistados pelos trabalhadores ao longo dos 

séculos. Então, a partir do século XX, nos países latino-americanos se conformaram 

“mercados” de trabalho multifacetados e complexos que não estão estruturados de 

forma homogênea. 

Em face do capitalismo global, o mundo do trabalho está vivenciando 

a diminuição dos postos de emprego formalizados para a adoção de outras 

modalidades de trabalho mais precárias e “flexíveis” inseridas na reestruturação 

capitalista502, significando, na realidade, redução de direitos e garantias trabalhistas 

concomitantemente com a mitigação da dignidade do trabalhador. Nesse contexto, há 

a vitória do animal laborans sobre o homo faber, consoante Hannah Arendt503 

identificou, pois o capitalismo global confere aos trabalhadores o mesmo valor que 

atribuiu às máquinas e aos instrumentos de produção: o valor de “coisa fungível”. 

Assim, a pesquisa realizou o mapeamento estatístico do “mercado” de 

trabalho nos países integrantes do MERCOSUL a partir da análise de dados no Brasil, 

Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela no período de 1998 a 2013 obtidos na base 

de dados Key Indicators of the Labour Market (KILM) da Organização Internacional 

do Trabalho.  

Este período foi delimitado porque em 10 de dezembro de 1998 

houve a aprovação no MERCOSUL da Declaração Sociolaboral, sendo necessário 

avaliar a evolução dos indicadores do “mercado” de trabalho nos países integrantes 

do MERCOSUL a partir deste momento. Assim, a série estatística escolhida para a 

                                                                                                                                                                                     
(Org.). História da América Latina: de 1870 a 1930, tradução de Geraldo Gerson de Souza, volume 
IV, 1. ed. 1. reimpr.,  São Paulo: EDUSP; Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009. 
502 POCHMANN, Márcio. O trabalho sob fogo cruzado, São Paulo: Contexto, 1999. 
503 ARENDT, Hannah. A condição humana, 10. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
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análise partiu de 1998 no intuito de apreender se houve ou não melhoria nas 

condições de trabalho nos Estados mercosulistas após a aprovação da Declaração 

Sociolaboral. 

Na medida da disponibilidade de informações para os países 

estudados, foram destacados dados entre homens e mulheres, bem como entre 

jovens, adultos e a terceira idade de modo individual e em conjunto, no intuito de 

refinar a análise acerca do “mercado” de trabalho no MERCOSUL cujos dados 

tabulados se encontram no anexo estatístico. 

Quando se analisa os três setores econômicos agregados (agricultura, 

indústria e serviços), verifica-se no Brasil a diminuição do emprego na agricultura de 

23,35% em 1998 para 15,28% em 2011, inclusive no caso de empregos de homens de 

25,99% em 1998 para 18,42% em 2011 e de mulheres de 19,32% em 1998 para 10,98% 

em 2011, mantendo-se, portanto, a mesma tendência herdada de décadas anteriores. 

Em relação à indústria, o Brasil apresentou evolução distinta dos outros Estados 

mercosulistas, pois houve o aumento do emprego de 20,11% em 1998 para 21,87% em 

2011, inclusive nos empregos masculinos e femininos: de 26,961% em 1998 para 

29,24% em 2011 e de 9,63% em 1998 para 11,80% em 2011, respectivamente. Estes 

dados são importantes, uma vez que o setor industrial tende a ser o setor que oferece 

empregos de melhor qualidade. O setor de serviços foi aquele que teve aumento mais 

expressivo do emprego, passando de 56,53% em 1998 para 62,72% em 2011; no caso 

do emprego masculino, o aumento foi de 47,05% em 1998 para 52,15% em 2011 e o 

emprego feminino acompanhou esta trajetória variando de 71,05% em 1998 para 

77,14% em 2011. Não havia dados disponíveis para 2012 e 2013 em relação aos 

indicadores ora analisados (tabelas 1, 1.6 e 1.12). 

A Argentina, cujas taxas de participação da força de trabalho na 

agricultura se mostraram excepcionalmente reduzidas, segundo os dados da KILM, 

apresentou diminuição do emprego na agricultura de 0,76% em 1998 para 0,61% em 

2012, havendo ainda elevação entre os anos de 2001 (0,82%) e 2006 (1,05%). No caso 

de empregos de homens na agricultura houve semelhante evolução variando de 1,11% 

em 1998 para 0,84% em 2011, mas com aumentos pouco expressivos entre os anos de 

2001 (1,20%) e 2010 (1,89%). O emprego de mulheres apresentou um decréscimo de 

0,22% em 1998 para 0,29% em 2012 com ligeiros aumentos entre 2003 (0,99%) e 

2004 (0,88%). Em relação à indústria argentina, houve a diminuição do emprego de 

24,80% em 1998 para 23,39% em 2012, inclusive nos empregos masculinos que 
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variaram de 33,98% em 1998 para 33,26% em 2012 e nos empregos femininos que 

decresceram de 10,40% em 1998 para 9,52% em 2012 (tabelas 1.1, 1.7 e 1.13). 

A participação do setor de serviços argentino passou por dois 

momentos: primeiramente teve aumento do emprego, variando de 74,05% em 1998 

para 78,52% em 2002, mas apresentou queda para 76,27% em 2003 até atingir 

74,38% em 2011 e 75,35% em 2012. No caso do emprego masculino, houve aumento 

de 64,52% em 1998 para 65,38% em 2006, seguida de ligeira redução para 64,44% 

em 2007 até 65,17% em 2012. Já o emprego feminino diminuiu de 89% em 1998 para 

89,67% em 2002, diminuindo em 2003 (87,06%) e 2004 (87,18%) para retomar o 

crescimento e atingir 89,65% em 2012 (tabelas 1.1, 1.7 e 1.13). 

No Paraguai, país do MERCOSUL que apresenta a maior participação 

relativa do emprego agrícola no total, houve a aumento do emprego na agricultura de 

28,72% em 1998 para 34,25% em 2002, seguido de sucessivas quedas até atingir 

26,41% em 2011 e 27,20% em 2012. No caso de empregos de homens, houve aumento 

de 36,69% em 1998 para 42,58% em 2002, seguido de quedas até o patamar de 

30,10% em 2012 e, no caso das mulheres, houve aumento de 14,11% em 1998 para 

22,32% em 2005 e depois diminuição para 23% em 2012 (tabelas 1.2, 1.8 e 1.14). 

Em relação à indústria paraguaia, houve tendência de queda do 

emprego de 18,22% em 1998 para 16,08% em 2012, evidenciando as percentagens 

mais baixas em 2002 (15,22%) e 2003 (15,36%). No caso dos empregos masculinos e 

femininos, a tendência foi de diminuição do emprego: de 22,31% em 1998 para 

21,70% em 2012 e de 10,71% em 1998 para 8,10% em 2012, respectivamente. No setor 

de serviços houve inicialmente queda do emprego de 53,06% em 1998 para 50,23% 

em 2005, seguido de aumento nos anos seguintes até atingir 56,67% em 2012; no 

caso do emprego masculino, o aumento foi de 41% em 1998 para 48,20% em 2012 e o 

emprego feminino diminuiu de 75,18% em 1998 para 64,28% em 2004 com 

oscilações positivas e negativas nos anos seguintes até atingir 68,90% em 2012 

(tabelas 1.2, 1.8 e 1.14). 

Por sua vez, no Uruguai ocorreu a diminuição do emprego na 

agricultura de 3,91% em 1998 para 3,86% em 1999 e depois houve elevação a partir 

de 2000 (4,06%), atingindo 11% em 2007 (último ano disponível para análise). No 

caso de empregos de homens, houve variação em sentido inverso porque aumentou 

de 5,73% em 1998 para 15,58% em 2007; no caso do emprego feminino na 
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agricultura, ocorreu aumento de 1,47% em 1998 para 5,16% em 2006 e caiu para 

4,83% em 2007 (tabelas 1.3, 1.9 e 1.15). 

Em relação à indústria uruguaia, ocorreu queda do emprego de 

24,64% em 1998 para 21,73% em 2007. No caso dos empregos masculinos ocorreu 

diminuição do emprego de 32,58% em 1998 para 28,47% em 2007 e nos empregos 

femininos na indústria também houve ligeira queda de 14,11% em 1998 para 12,61% 

em 2007 (tabelas 1.3, 1.9 e 1.15). 

No Uruguai o setor de serviços teve decréscimos no emprego de 

71,37% em 1998 para 74,16% em 2003 até atingir 67,25% em 2007; no caso do 

emprego masculino, diminuiu de 61,67% em 1998 para 64,43% em 2004 até 55,95% 

em 2007 (último ano disponível de dados), enquanto o emprego feminino aumentou 

de 84,42% em 1998 para 86,49% em 2002, caindo nos anos posteriores até 82,51% 

em 2007 (tabelas 1.3, 1.9 e 1.15). 

No caso do setor agrícola na Venezuela, houve oscilações positivas e 

negativas no emprego ao longo de todo o período analisado, pois variou de 9,96% em 

1998 para 10,60% em 2000, seguido de decréscimos em 2001 (9,64%) e 2002 

(9,94%) para atingir 8,48% em 2009 e 7,72% em 2010. Os empregos masculinos 

neste setor tiveram a mesma tendência de queda, variando de 14,68% em 1998 para 

13,10% em 2010 e os empregos femininos variaram de 1,33% em 1998 para 1,79% em 

2010, sendo bastante inferiores percentualmente aos postos de trabalho ocupados 

pelos homens (tabelas 1.4, 1.10 e 1.16). 

Em relação à indústria venezuelana, ocorreu queda do emprego de 

24,45% em 1998 para 19,77% em 2003, seguido de aumento até atingir 23,34% em 

2007, com decréscimos nos anos seguintes até 21,23% em 2010. No caso dos homens, 

ocorreu significativa queda no emprego de 30,59% em 1998 para 25,04% em 2003, 

com ligeiros aumentos para atingir 29,05% em 2010 e nos empregos femininos na 

indústria houve ligeira queda de 13,22% em 1998 para 11,01% em 2010 (tabelas 1.4, 

1.10 e 1.16). 

O setor de serviços possui a maior participação dos empregos na 

Venezuela, variando de 65,84% em 1998 para 70,71% em 2010; no caso do emprego 

masculino, o aumento foi de 54,50% em 1998 para 57,91% em 2005, depois ligeiro 

decréscimo para 57,52% em 2010 e o emprego feminino aumentou de 85,17% em 

1998 para 86,87% em 2010 (tabelas 1.4, 1.10 e 1.16). 
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Quando se analisa o emprego por setor econômico para a América 

Latina como um todo, tem-se no setor agrícola a tendência de queda na participação 

dos empregados, variando de 22% em 1998 para 14,78% em 2013; no caso dos 

empregos masculinos, verifica-se a mesma tendência de diminuição de 26,48% em 

1998 para 19,15% em 2013 e os empregos femininos decresceram de 14,32% em 1998 

para 8,49% em 2013 (tabelas 1.5, 1.11 e 1.17). 

Em relação aos empregos no setor industrial, a América Latina 

apresentou ligeira queda de 21,47% em 1998 para 20,89% em 2013; no caso dos 

homens, a participação dos empregos masculinos é maior e variou de 26,15% em 

1988 para 27,02% em 2013 e os empregos femininos tiveram participação menos 

expressiva, variando de 13,47% em 1988 para 12,09% em 2013 (tabelas 1.5, 1.11 e 

1.17).   

Por fim, no setor de serviços, houve na América Latina aumento dos 

empregos de 56,53% em 1998 para 64,33% em 2013; esta mesma tendência se 

verificou nos empregos masculinos que aumentaram de 47,37% em 1998 para 53,84% 

em 2013 e nos empregos femininos que se ampliaram de 72,21% em 1998 para 

79,41% em 2013 (tabelas 1.5, 1.11 e 1.17). 

Além disso, nos países mercosulistas se verificou que a participação 

da força de trabalho entre 15 a 64 anos apresentou crescimento paulatino em relação 

ao total da população, variando na Argentina de 64,54% em 1998 para 68,35% em 

2013; no Brasil ocorreu aumento de 71,36 em 1998 para 74,97% em 2013; no Uruguai 

variou de 70,48 em 1998 para 73,40% em 2013 (tabela 2). 

Já a força de trabalho no Paraguai apresentou aumentos de 70,48% 

em 1998 para 74,51% em 2009 quando sofre outros decréscimos até atingir 73,40% 

em 2013. No caso da Venezuela, houve inicialmente aumento na participação da força 

de trabalho de 68,28% em 1998 para 72,13% 2002, seguido de decréscimos 

progressivos até atingir 68,78% em 2013 (tabela 2). 

Ao ser analisada a participação da força de trabalho de 15 a 64 anos 

para a América Latina, verifica-se que houve a ampliação ao longo dos anos, variando 

de 63,83% em 1998 para 66,13% em 2013 (tabela 2.9). 

Quando se analisa separadamente a participação da força de trabalho 

masculina de 15 a 64 anos na população total, verifica-se que a Argentina apresenta 

paulatino decréscimo de 81,31% em 1998 para 79,40% em 2003, retomando o 

crescimento nos quatro anos seguintes: 82,70% em 2004; 82,66% em 2005; 82,74% 
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em 2006 e 82,25% em 2007 para, então, chegar a 81,77% em 2013 (tabela 2.1). 

Quanto à força de trabalho feminina, a Argentina teve aumentos de 47,15% em 1998 

para 56,23% em 2004, apresentando diminuição nos anos de 2005 e 2006 para 

retomar o crescimento na faixa de 56% de 2007 a 2009, atingindo 55,11% em 2013 

(tabela 2.1). 

Em relação à força de trabalho masculina, o Brasil apresentou 

variação de 86,07% em 1998 para 85,32% em 2013 com ligeiros decréscimos entre os 

anos de 2000-2011 e 2002-2003, mas se manteve em torno de 85% (tabela 2.1). Já 

no que tange à força de trabalho feminina, o Brasil teve ampliação de 57,10% em 1998 

para 64,95% em 2013 (tabela 2.2). 

O Paraguai apresentou uma queda de sua força de trabalho 

masculina de 89,91% em 1998 para 87,98 em 2013% (tabela 2.1), enquanto a força 

de trabalho feminina teve aumentos de 50,44% em 1998 para 58,28% em 2007 e 

atingiu 58,59 em 2013 (tabela 2.2). 

Por sua vez, o Uruguai também apresentou significativo crescimento 

na participação de sua força de trabalho masculina entre 15-64 anos ao longo da série 

analisada, variando de 61,81% em 1998 para 85,71% em 2013. Porém, no tocante à 

força de trabalho feminina na mesma faixa etária, têm-se paulatinos decréscimos de 

86,02% em 1998, passando por 83,33% em 2003 até atingir 67,39% em 2013 

(tabelas 2.1 e 2.2). 

Em relação à Venezuela, verifica-se que a participação da força de 

trabalho masculina apresentou decréscimos ao longo dos anos analisados, variando 

de 85,71% em 1998 para 82,67% em 2013, enquanto a participação da força de 

trabalho feminino apresentou aumento de 50,63% em 1998 para 54,83% em 2013 

(tabelas 2.1 e 2.2). 

No tocante à força de trabalho juvenil de 15 a 24 anos, houve na 

Argentina significativo decréscimo de sua participação de 47,17% em 1998 para 

41,19% em 2013, havendo apenas aumentos entre os anos de 2004 e 2006. O mesmo 

movimento é captado pela variação da força de trabalho juvenil feminina que passou 

de 36,77% em 1998 para 31,45% em 2013 e, também, da força de trabalho juvenil 

masculina que variou de 57,37% em 1998 para 50,64% em 2013 (tabelas 2.3, 2.4 e 

2.5). 

O Brasil apresentou variação semelhante à argentina em relação à 

sua participação de força de trabalho juvenil que passou de 63,42% em 1998 para 
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62,85% em 2013 com ligeiro crescimento entre os anos de 2004 (64,36%) e 2006 

(64,39%). A força de trabalho juvenil masculina apresentou um decréscimo de 

75,68% em 1998 para 70,85% em 2013, enquanto a força de trabalho juvenil feminina 

se ampliou de 51,06% em 1998 para 56,14% em 2005, com alguns decréscimos nos 

anos seguintes para atingir 54,64% em 2013 (tabelas 2.3, 2.4 e 2.5). 

No caso do Paraguai, houve decréscimo da participação de sua força 

de trabalho juvenil total de 61,14% em 1998 para 60,12% em 2013 e também da força 

de trabalho juvenil masculina de 78,76% em 1998 para 73,57% em 2013, porém a 

força de trabalho juvenil feminina apresentou crescimento de 43,04% em 1998 para 

50,034% em 2009 seguido de ligeiro decréscimo para 46,30% em 2013 (tabelas 2.3, 

2.4 e 2.5). 

Em relação ao Uruguai, a força de trabalho juvenil total também 

apresentou uma participação menor ao longo do período, um decréscimo de 61,35% 

em 1998 para 55,56% em 2013; a força de trabalho juvenil masculina de 69,93% em 

1998 para 64,29% em 2013 e a força de trabalho juvenil feminina de 52,65% em 1998 

para 46,44% em 2013 (tabelas 2.3, 2.4 e 2.5). 

No caso da Venezuela, a força de trabalho juvenil apresentou 

significativos decréscimos ao longo da série analisada, variando de 51,42% em 1998 

para 42,83% em 2013. A força de trabalho juvenil masculina indicou a mesma 

tendência decrescente de 66,59% em 1998 para 55,19% em 2013 e a feminina variou 

de 35,76% em 1998 para 30,03% em 2013 (tabelas 2.3, 2.4 e 2.5). 

Por seu turno, a América Latina também apresentou tendência de 

decréscimo da força de trabalho juvenil de 55,64% em 1998 para 52,48% em 2013; a 

força de trabalho juvenil masculina diminuiu de 68,94% em 1998 para 62,23% para 

2013 e a feminina acompanhou a tendência de queda, mas em menor escala, variando 

de 42,23% em 1998 para 42,54% em 2013. Tais dados apontam para a queda geral na 

participação da força de trabalho juvenil no mercado de trabalho, sendo preocupante 

esta situação porque evidencia a diminuição de jovens que estão trabalhando e 

desempenhando atividade produtiva em termos sociais e econômicos (tabelas 2.12, 

2.13 e 2.14).  

A pesquisa também verificou a participação na força de trabalho de 

trabalhadores de 65 anos ou mais no intuito de apreender a manutenção no mercado 

de trabalhadores que já deveriam estar aposentados oriunda, na maioria das vezes, da 

necessidade de ampliação da renda familiar ou da manutenção econômica de 
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familiares mais jovens que não conseguem trabalho formalizado e nem o sustento 

pessoal. 

Na Argentina houve o aumento da participação na força de trabalho 

da terceira idade de 15,46% em 1998 para 18,43% em 2006, seguido de ligeiras 

quedas nos anos seguintes até 15,96% em 2013. A participação da força de trabalho 

feminina na terceira idade apresentou a mesma tendência, variando de 8,19% em 

1998 para 11,57% em 2005 com sucessivas quedas até atingir 9,48% em 2013; em 

relação aos homens na terceira idade, a participação na força de trabalho variou de 

26,01% em 1998 para 29,93% em 2006 e depois houve queda até 25,64% em 2013 

(tabelas 2.6, 2.7 e 2.8). 

Quando se analisa o Brasil, tem-se que a participação na força de 

trabalho da terceira idade teve ligeira diminuição ao longo dos anos analisados, 

variando de 25,36% em 1998 para 22,76% em 2013. Por sua vez, a força de trabalho 

masculina na terceira idade também acompanhou esta tendência, embora com 

participação mais expressiva, partindo de 39,10% em 1998 para 33,79% em 2013, 

porém, a feminina possui participação menor em relação à masculina e variou de 

14,34% em 1998 para 14,28% em 2013 (tabelas 2.6, 2.7 e 2.8). 

Em relação ao Paraguai, verifica-se que a participação na força de 

trabalho da terceira idade é mais expressiva do que nos outros países mercosulistas, 

variando de 34,53% em 1998 para 34,95% em 2013. Em relação aos homens, tem-se 

uma participação mais expressiva de 49,90% em 1998 que aumenta nos anos 

seguintes até 54,83% em 2009, seguida de ligeiros decréscimos até 46,33% em 2013. 

A força de trabalho feminina na terceira idade, por sua vez, variou de 21,60% em 

1998 para 24,10% em 2013 (tabelas 2.6, 2.7 e 2.8). 

No tocante à força de trabalho na terceira idade, houve no Uruguai 

aumento de 12,47% em 1998 para 16,63% em 2013; no caso dos homens, houve 

aumentos mais expressivos ao longo da série estudada, partindo de 19,30% em 1998 

para 25% em 2013 e em relação às mulheres também se verifica tendência de 

aumento de 7,53% em 1998 para 11,26% em 2013 (tabelas 2.6, 2.7 e 2.8). 

Finalmente, ao se analisar a Venezuela, tem-se queda na participação 

da força de trabalho na terceira idade de 27,70% em 1998 para 25,83% em 2013; no 

caso da força de trabalho masculina se verifica queda de 45,78% em 1998 para 

39,40% em 2013, porém, a participação das mulheres sofre aumento de 12,46% em 

1998 para 14,16% em 2013 (tabelas 2.6, 2.7 e 2.8). 
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Nos países mercosulistas também se procedeu à análise de dados 

acerca da duração semanal do trabalho porque se relaciona ao meio ambiente do 

trabalho e à saúde do trabalhador, constituindo-se num indicador significativo para 

aferir o nível de precarização do “mercado” de trabalho. 

No Brasil, há concentração da duração semanal de trabalho entre 

quarenta e quarenta e oito horas semanais, inclusive com elevação de 51,5% de 2001 a 

59,87% em 2011, não havendo informações para os anos de 2012 e 2013. O trabalho  

dispendido entre quarenta e nove a cinquenta e nove horas diminuíram de 10,08% 

em 2001 para 7,39% em 2011. A duração semanal de trabalho de cinquenta horas ou 

mais são elevadas, embora tenham decrescido de 21,27% em 2001 para 13,73% em 

2001. Finalmente, as jornadas de 60 horas ou mais variaram de 11,20% em 2001 para 

6,34% em 2011 (tabela 3). 

Na Argentina, a análise do trabalho realizado acima de quarenta e 

nove horas semanais ficou prejudicada em razão da ausência de dados no período 

analisado, mas entre quarenta e quarenta e oito horas semanais se verifica um 

aumento de 29,26% de 2004 a 36,94% em 2012. O trabalho executado entre quarenta 

e nove a cinquenta e nove horas atingiram 11,91% em 2004 e 10,75% em 2012. A 

duração semanal de trabalho de cinquenta horas ou mais são altas, apesar de terem 

decrescido de 29,3% em 2004 para 24,81% em 2010. Finalmente, o trabalho 

executado de sessenta horas ou mais aponta a taxa alarmante de 59,53% em 2004 e 

depois a queda para 12,72% em 2012 (tabela 3.1). 

No Paraguai, não há dados disponíveis para a duração semanal de 

quarenta e nove a cinquenta e nove horas e nem para a de sessenta horas ou mais 

semanais, ficando prejudicada a análise nestes pontos. Porém, entre quarenta e 

quarenta e oito horas semanais se verifica aumento de 24,6% de 2001 para 27,79% 

em 2010 e queda para 26,1% em 2011. A duração semanal de trabalho de cinquenta 

horas ou mais registraram significativo aumento de 33,11% em 2001 para 41,38% em 

2011, indicando a precarização do trabalho ao sujeitar o trabalhador a longos 

períodos de labor (tabela 3.2). 

No Uruguai, a análise da duração do trabalho semanal de quarenta e 

nove a cinquenta e nove horas e de sessenta horas semanais ou mais também fica 

prejudicada em razão da ausência de dados, mas se verifica a concentração do labor 

entre quarenta e quarenta e oito horas semanais, variando de 41,4% de 2000 para 

42,4% em 2010 (não existem dados para os anos de 2011 a 2013). A duração semanal 
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do labor de cinquenta horas ou mais também são significativas apesar de sua 

participação no total ter decrescido de 26,6% em 2001 para 23,45% em 2010 (tabela 

3.3).  

Na Venezuela, não há dados disponíveis para o trabalho realizado de 

sessenta horas ou mais semanais e em todos os períodos para os anos de 2012 e 2013, 

ficando prejudicada a análise nestes pontos, mas entre quarenta e quarenta e oito 

horas semanais se verifica aumento significativo de 57,29% de 2000 para 66,03% em 

2011. A duração semanal de trabalho de cinquenta horas ou mais registraram 

oscilações positivas e negativas no período, variando de 15,50% em 2000 para 8,23% 

em 2011 e, no geral, tem-se também a precarização do trabalho em razão de longas 

jornadas de labor (tabela 3.4). 

Complementando o estudo, foram analisadas nos países 

mercosulistas as taxas de desemprego de trabalhadores acima de vinte e cinco anos e 

do desemprego juvenil (quinze a vinte e quatro anos), inclusive separadamente por 

sexo. 

Na Argentina, a taxa de desemprego de trabalhadores acima de vinte 

e cinco anos sofreu inicialmente aumento de 12,80% em 1998 para 18,80% em 2001, 

seguido de reduções significativas até atingir para 7,48% em 2013. Verifica-se a 

mesma tendência no desemprego masculino que aumentou de 11,47% em 1998 para 

18,88% em 2001 e depois diminuiu para 6,47% em 2013; o desemprego feminino 

aumentou de 15,02% em 1998 para 18,82% em 2003 e depois se reduziu para 8,99% 

em 2013 (tabelas 4, 4.1 e 4.2). 

A taxa de desemprego de trabalhadores acima de vinte e cinco anos 

no Brasil aumentou de 8,9% em 1998 para 9,72% em 2005 e, após algumas 

oscilações, atingiu 5,94% em 2013, indicando maior capacidade de absorção do 

mercado de trabalho brasileiro na primeira década do século XXI. As taxas de 

desemprego para homens e mulheres acompanharam esta tendência: no primeiro 

caso, elevou-se de 7,12% em 1998 para 7,77% em 2005 e depois oscilou, encerrando 

em 4,53% em 2013; no segundo caso, elevou-se de 11,53% em 1998 para 12,24% em 

2005, chegando a 7,75% em 2013, mas o desemprego feminino ainda é superior ao 

masculino (tabelas 4, 4.1 e 4.2). 

No Paraguai também se verificou aumento expressivo da taxa de 

desemprego de trabalhadores acima de vinte e cinco anos de 5,28% em 1998 para 

10,68% em 2002, seguida de decréscimos, encerrando em 5,94% em 2013. A taxa de 
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desemprego masculina acompanhou esta tendência, variando de 4,51% em 1998 para 

8,91% em 2002, diminuindo para 4,30% em 2013. Em relação às mulheres, a taxa de 

desemprego iniciou em 6,7% em 1998, atingiu 13,62% em 2002 e 6,51% em 2013, 

sendo superior à masculina (tabelas 4, 4.1 e 4.2). 

Por sua vez, a taxa de desemprego no Uruguai apresentou oscilação 

contínua (aumentos/quedas) durante todo o período analisado, variando de 10,86% 

em 1998, chegando a 6,58% em 2013. Para os homens, a taxa de desemprego 

manteve esta tendência, partindo de 8% em 1998 para 5,14% em 2013, enquanto a 

taxa de desemprego feminina se manteve em índices maiores do que a masculina, 

variando de 14,71% em 1998 para 8,49% em 2013 (tabelas 4, 4.1 e 4.2). 

Finalmente, na Venezuela a taxa de desemprego de trabalhadores 

acima de vinte e cinco anos inicialmente apresentou aumento de 11% em 1998 para 

16,8% em 2003, mas depois começou a decrescer e atingiu 7,5% em 2013. As taxas de 

desemprego para homens e mulheres acompanharam esta tendência: no primeiro 

caso, elevou-se de 10,04% em 1998 para 14,5% em 2003 e depois caiu para 7,02% em 

2013; no segundo caso, elevou-se de 12,67% em 1998 para 20,84% em 2003, 

chegando a 8,23% em 2013, porém, o desemprego feminino é superior ao masculino 

(tabelas 4, 4.1 e 4.2). 

Quando se analisa a América Latina como um todo, têm-se taxas de 

desemprego para trabalhadores acima de vinte e cinco anos inferiores àquelas 

verificadas nos países mercosulistas, apresentando tendência de queda de 8,1% em 

1998 para 6,20% em 2013. No caso do desemprego masculino, verifica-se também a 

diminuição de 6,63% em 1998 para 5,17% em 2013 e nos empregos femininos ocorre 

decréscimo de 10,5% em 1998 para 7,65% em 2013, sendo também superiores às 

taxas de desemprego dos homens (tabelas 4.6, 4.7 e 4.8). 

Além disso, quando se analisa o desemprego juvenil de pessoas de 

quinze a vinte e quatro anos, a situação se mostra mais preocupante, pois as taxas são 

expressivamente mais elevadas em relação ao desemprego dos adultos, o que se 

encontra relacionado às taxas de inatividade juvenil que serão analisadas a seguir. 

Na Argentina, as taxas de desemprego juvenil apresentaram 

tendência de queda ao longo do tempo de 22,54% em 1998 para 19,86% em 2013; o 

desemprego juvenil masculino acompanhou esta tendência, variando de 20,74% em 

1998 para 17,18% em 2013; por sua vez, a taxa de desemprego juvenil feminina 
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passou de 25,41% em 1998 para 32,05 em 2006, seguido de queda para 24,31% em 

2013, sendo mais alta do que a taxa masculina (tabelas 4.3, 4.4 e 4.5). 

As taxas de desemprego juvenil para o Brasil variaram de 17,15% em 

1998 para 19,35% em 2005 seguindo ligeira diminuição até 13,6% em 2013. A taxa de 

desemprego juvenil masculina partiu de 13,76% em 1998 para 15,29% em 2005, 

caindo para 10,67% em 2013. Por sua vez, para as mulheres, a taxa de desemprego 

juvenil acompanhou esta tendência, partindo de 22,23% em 1998 até 27,90% em 

2005 para depois chegar para 17,51% em 2013, porém, são mais elevadas do que as 

taxas verificadas para os homens (tabelas 4.3, 4.4 e 4.5). 

Ao contrário, a taxa de desemprego juvenil paraguaia aumentou de 

10,14% em 1998 para 18,61% em 2002, decrescendo para 11,26% em 2013, embora 

ainda seja expressiva. A taxa de desemprego masculina manteve este ciclo, partindo 

de 9,08% em 1998 até 14,96% em 2002, encerrando em 8,98% em 2013. Já a taxa de 

desemprego juvenil feminina se mostrou mais elevada do que a masculina, partindo 

de 12,14% em 1998, atingindo o pico de 24,86% em 2002, encerrando em 14,98% em 

2013 (tabelas 4.3, 4.4 e 4.5). 

No Uruguai, a taxa de desemprego juvenil partiu de 26,65% em 1998, 

tendo oscilações (aumentos/quedas) nos anos seguintes até atingir o pico de 28,06% 

em 2006, mas diminui posteriormente até 18,62% em 2013. A taxa de desemprego 

juvenil masculina apresentou tendência de queda de 21,84% em 1998 até 16,78% em 

2003, aumentando nos anos seguintes até atingir 15,79% em 2013. Por sua vez, a taxa 

de desemprego juvenil feminina se mostrou bem mais elevada do que a masculina, 

variando de 33,27% em 1998 até o pico de 35,23% em 2006, mas depois decresceu a 

22,69% em 2013 (tabelas 4.3, 4.4 e 4.5). 

No caso da Venezuela, as taxas de desemprego juvenil aumentaram 

de 21,35% em 1998 para 28,28% em 2002 seguindo ligeira diminuição até 16,08% em 

2013. A taxa de desemprego juvenil masculina partiu de 18,61% em 1998 para 24,39% 

em 2002, caindo para 13,97% em 2013. Por sua vez, para as mulheres, a taxa de 

desemprego juvenil acompanhou esta tendência, partindo de 26,5% em 1998 até 

35,10% em 2003 para depois cair para 20,10% em 2013, sendo mais elevadas do que 

as taxas dos homens (tabelas 4.3, 4.4 e 4.5). 

A América Latina, por sua vez, apresentou taxas de desemprego 

juvenil superiores àquelas verificadas nos países mercosulistas, variando de 15,05% 

em 1998 para 17,49% em 2003 e depois decrescendo para 13,06% em 2013. No caso 
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do desemprego masculino juvenil, houve aumento de 12,36% em 1998 para 14,24% 

em 2003, diminuindo para 10,77% em 2013 e no desemprego feminino ocorreu a 

mesma tendência de aumento de 19,48% em 1998 para 22,49% em 2003 seguido de 

decréscimos até atingir 16,49 em 2013, sendo também superiores às taxas de 

desemprego dos homens (tabelas 4.9, 1.10 e 4.11). 

Houve o estudo da chamada taxa de inatividade que mede a 

população em idade de trabalhar que não está inserida no “mercado” de trabalho e 

nem à procura de emprego ou ocupação. 

Ao se analisar a taxa de inatividade de jovens e adultos em conjunto 

(de quinze a sessenta e quatro anos), verifica-se que a Argentina apresentou um 

decréscimo ao longo do tempo de 35,45% em 1998 para 31,65% em 2013; no mesmo 

sentido ocorreu no Brasil que passou de 28,64% em 1998 para 25,03 em 2013 e o 

Uruguai de 26,31% em 1998 para 23,56% em 2013. Por seu turno, o Paraguai 

apresentou queda da taxa de inatividade de 29,52% em 1998, depois 25,49% em 2009 

chegando a 26,60% em 2013 e, finalmente, a Venezuela teve diminuição dessa taxa de 

31,72% em 1998 para 27,86% em 2002, seguido de aumentos progressivos até atingir 

31,22% em 2013 (tabela 5). 

Em todos os países mercosulistas analisados, verifica-se que a taxa de 

inatividade feminina é bastante superior à masculina, podendo evidenciar a 

ocorrência de discriminação de gênero na contratação de homens em detrimento das 

mulheres. 

Na Argentina, enquanto a taxa de inatividade masculina (quinze a 

sessenta e quatro anos) variou pouco de 18,69% em 1998 para 18,24% em 2013, a 

mesma taxa de inatividade feminina partiu dos elevados 51,85% em 1998 para 

44,89% em 2013, sendo bastante expressiva (tabelas 5.1 e 5.2). 

O Brasil possui uma variação semelhante à argentina em relação a 

homens e mulheres, pois há significativa diferença entre ambas: a taxa de inatividade 

masculina era de 13,98% em 1998, passando a 14,68% em 2013, enquanto a feminina 

sofreu decréscimo de 42,90% em 1998 para 35,05% em 2013, mas ainda é mais 

expressiva do que a dos homens (tabelas 5.1 e 5.2). 

Em relação à taxa de inatividade masculina no Paraguai, tem-se a 

evolução de 10,09% em 1998 para 12,02% em 2013; enquanto a feminina parte de 

49,56% em 1998 para 41,41% em 2013, embora tenha chegado a 48,67% em 2004 

(tabelas 5.1 e 5.2). 
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O Uruguai apresentou crescimento na taxa de inatividade masculina 

de 13,98% em 1998 para 16,08% em 2005; em seguida, houve ligeiro decréscimo para 

13,23% em 2006, seguido de aumentos progressivos nos anos seguintes até 14,29% 

em 2013.  Por sua vez, a taxa de inatividade feminina era de 38,19% em 1998, 

aumentando em 2002 de 35,48% para 36,03% em 2003, mas sofreu decréscimo a 

partir de 2004 até atingir 32,61% em 2013 (tabelas 5.1 e 5.2). 

Quando se analisa o caso venezuelano, verifica-se que a taxa de 

inatividade masculina aumentou de 14,30% em 1998 para 17,33% em 2013, enquanto 

a taxa de inatividade feminina sofreu decréscimos de 49,86% em 1998 para 45,17% 

em 2013, mas é bem mais expressiva do que a taxa masculina (tabelas 5.1 e 5.2). 

Analisou-se, ainda, nos países mercosulistas as taxas de inatividade 

juvenil que englobam os trabalhadores na faixa etária de quinze a vinte e quatro anos.  

Na Argentina, esta taxa de inatividade juvenil passou de 52,82% em 

1998 para 58,81% em 2013, ou seja, quase sessenta por cento dos jovens argentinos 

não estão inseridos no “mercado” de trabalho e nem procuram ocupação 

remunerada. A taxa de inatividade juvenil masculina também se ampliou de 42,63% 

em 1998 para 49,36% em 2013, enquanto a feminina variou de 63,23% em 1998 para 

68,55% em 2013 (tabelas 5.3, 5.4 e 5.5). 

A taxa de inatividade juvenil no Brasil passou de 36,58% em 1998 

para 37,15% em 2013, apresentando decréscimos entre os anos de 2004 (35,64%) e 

2005 (34,27%). A taxa de inatividade juvenil masculina também se ampliou de 

24,32% em 1998 para 29,15% em 2013, enquanto a feminina variou de 48,94% em 

1998 para 45,36% em 2013, sendo praticamente o dobro da taxa de inatividade 

masculina (tabelas 5.3, 5.4 e 5.5). 

No Paraguai, a taxa de inatividade juvenil passou de 38,85% em 1998 

para 39,88% em 2013. A taxa de inatividade juvenil masculina também se ampliou de 

13,16% em 1995 para 26,46% em 2012, enquanto a feminina declinou de 56,96% em 

1998 para 53,70% em 2013, sendo também maior do que a masculina (tabelas 5.3, 

5.4 e 5.5). 

A taxa de inatividade juvenil no Uruguai sofreu ampliação de 38,56% 

em 1998 para 44,25% em 2013. A taxa de inatividade juvenil masculina também se 

ampliou de 30,07% em 1998 para 35,71% em 2013, enquanto a feminina variou de 

47,35% em 1998 para 53,52% em 2013, sendo mais expressiva em relação à 

inatividade masculina (tabelas 5.3, 5.4 e 5.5). 
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Quando se analisa o caso venezuelano, verifica-se que a taxa de 

inatividade juvenil aumentou de 48,58% em 1998 para 57,19% em 2013; enquanto a 

masculina aumentou de 33,41% em 1998 para 44,81% em 2013 e a taxa de inatividade 

feminina sofreu elevação de 64,19% em 1998 para 69,97% em 2013, sendo bem maior 

do que a taxa masculina (tabelas 5.3, 5.4 e 5.5). 

Ademais, outro indicador bastante significativo para o estudo do 

“mercado” de trabalho nos países mercosulistas correlaciona a força de trabalho e o 

nível educacional dos trabalhadores, pois, em princípio, pressupõe-se que quanto 

maior for o nível educacional, melhor será a inserção profissional desses 

trabalhadores, reduzindo-se a possibilidade de precarização dessa parcela da força de 

trabalho. 

Os critérios dos níveis educacionais estão baseados na Classificação 

Internacional Normatizada da Educação (CINE-97), estando divididos em: menos de 

um ano de educação, ensino pré-escolar, ensino primário, ensino secundário e ensino 

superior. Porém, os dados tabulados tratam de modo agregado de homens e 

mulheres, jovens e adultos, pois não havia informações disponíveis para analisá-los 

separadamente. 

Além disso, será analisado, posteriormente, o desemprego por nível 

de educação baseado também na Classificação Internacional Normatizada da 

Educação (CINE-97), estando os dados agregados para homens e mulheres, jovens e 

adultos em razão da ausência de informações em separado. 

No Brasil, em termos gerais, houve o aumento da escolaridade da 

força de trabalho em todos os níveis analisados, com exceção do ensino pré-escolar 

que sofreu decréscimo. A maioria da força de trabalho se concentra nos ensinos 

primário e secundário: o primeiro variou de 17,11% em 1998 para 37% em 2011 e o 

segundo de 18,67% em 1998 para 36,44% em 2011. Houve também aumento dos 

trabalhadores com ensino superior de 7,25% em 1998 para 17,21% em 2011, mas não 

apresentou percentual de crescimento tão expressivo quanto o ensino secundário no 

país que inclui o ensino técnico ou profissionalizante (tabela 6). 

Em contrapartida, vislumbra-se no Brasil, em termos gerais, 

aumento na participação do desemprego segundo o nível de educação, pois os 

trabalhadores que possuem o ensino superior aumentaram sua participação no total 

do desemprego de 2,61% em 2001 para 11,99% em 2011. Também se ampliou a 

porcentagem de desempregados para os trabalhadores que possuem o ensino 
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secundário, variando de 23,28% em 1995 para 47,22% em 2011, sendo bastante 

significativa esta ampliação. Entretanto, houve decréscimo na participação do 

desemprego de trabalhadores que possuem apenas o ensino pré-escolar de 10,17% em 

2001 para 6,23% em 2011 e daqueles que possuem o ensino primário de 56,89% em 

2001 para 34,14% em 2011 (tabela 7). 

No caso argentino, houve aumento da força de trabalho que possui o 

ensino pré-escolar de 0,22% em 2002 (não há dados disponíveis para os anos 

anteriores a 2002) para 4,28% em 2012; no ensino primário houve decréscimo de 

40,91% em 2002 para 35,05% em 2012; o ensino secundário se ampliou entre os 

trabalhadores de 31,72% em 2002 para 39,70% em 2012 e, finalmente, houve 

elevação do percentual de trabalhadores possuidores de ensino superior de 26,23% 

em 2002 para 34,68% em 2010 com queda em 2012 para 20,56% (tabela 6.1). 

 Por seu turno, na Argentina o desemprego por nível de educação 

apresentou peculiar evolução, pois aumentou a participação das pessoas com nível 

pré-escolar de 0,42% em 1998 para 4,54% em 2012 e de nível primário de 54,66% em 

1998 para 39,74% em 2013. A participação no desemprego para os trabalhadores 

possuidores de ensino secundário apresentou expressivo aumento: de 29,83% em 

1998 para 46,90% em 2013 e de ensino superior variou de 18,89% em 1998 para 

8,51% em 2013 (tabela 7.1). 

 No caso paraguaio, tem-se o aumento da escolaridade dos 

trabalhadores, principalmente nos ensinos secundário e superior que variaram de 

26,82% em 2007 (não há dados disponíveis para os anos anteriores a 2007) para 

28,81% em 2011 e de 10,55% em 2007 para 6,52% em 2011, respectivamente. No 

ensino pré-escolar houve pequenas variações cíclicas partindo de 2,66% em 2007 até 

2,06% em 2011; já no ensino primário houve queda na escolarização de 59,98% em 

2007 para 52,58% em 2011, porém, nesta faixa de escolaridade é que se concentram 

parte significativa dos trabalhadores paraguaios (tabela 6.2). 

Em relação à participação no desemprego por nível de educação, o 

Paraguai apresenta diminuição em todos os níveis de escolaridade, à exceção do 

conjunto de trabalhadores com nível superior: no ensino pré-escolar de 4,36% em 

2007 para 1,37% em 2011; no ensino primário de 55,19% em 2007 para 19,10% em 

2011; no ensino secundário de 33,59% em 2007 para 25,56% em 2011 e no ensino 

superior de 6,87% em 2007 para 19,19% em 2011. Porém, a participação dos 



267 
 

 
 

trabalhadores que possuem apenas o ensino primário é bastante elevada em 

comparação com os outros níveis de escolaridade (tabela 7.2). 

No Uruguai ocorreu a diminuição na força de trabalho que possui 

apenas o ensino primário e pré-escolar de 6,97% em 2003 para 0,003% em 2011 e de 

50,88% em 2003 para 26,33% em 2011, respectivamente. Por sua vez, houve 

significativo aumento dos trabalhadores possuidores de ensino secundário de 30,43% 

em 2002 para 56,86% em 2011 e também daqueles que possuem o ensino superior de 

18,07% em 2002 para 19,67% em 2011, embora ainda haja maior concentração da 

força de trabalho no ensino secundário (tabela 6.3). 

Em relação ao desemprego por nível educacional no Uruguai, 

vislumbra-se diminuição na participação no desemprego entre os trabalhadores 

possuidores do ensino primário de 24,38% em 2008 (não há dados disponíveis para 

os anos anteriores a 2008) para 19,65% em 2011, mas houve aumento do percentual 

de desempregados entre a força de trabalho mais escolarizada de 58,66% em 2008 

para 64,74% em 2011 no ensino secundário (taxas mais expressivas dentre os níveis 

de escolaridade analisados) e de 11,65% em 2008 para 15,35% em 2011 no ensino 

superior (tabela 7.3). 

Finalmente, no caso da Venezuela, houve queda da força de trabalho 

que possui o ensino pré-escolar de 3,80% em 2007 (não há dados disponíveis para os 

anos anteriores a 2007) para 3,17% em 2011; no ensino primário também ocorreu 

decréscimo de 48,06% em 2007 para 41,06% em 2011; o ensino secundário se 

ampliou entre os trabalhadores de 25,43% em 2007 para 27,36% em 2011 e, ainda, 

houve elevação do percentual de trabalhadores possuidores de ensino superior de 

22,42% em 2007 para 28,33% em 2011 (tabela 6.4). 

 No que tange ao desemprego por nível educacional na Venezuela, 

ocorreu diminuição para os trabalhadores com ensino pré-escolar de 2,51% em 2007 

para 2,39% em 2011; no ensino primário houve expressiva queda no desemprego de 

59,49% em 1998 para 35,39% em 2011; porém, o desemprego se ampliou entre os 

trabalhadores possuidores de ensino secundário de 23,41% em 1998 para 28,67% em 

2011 e no ensino superior de 18,59% em 1988 para 33,38% em 2011 (tabela 7.4). 

Portanto, a partir dos dados analisados, têm-se, EM SÍNTESE, as 

seguintes conclusões: 

 



268 
 

 
 

1)  Quando se analisa o emprego pelo três setores econômicos 

agregados, os dados indicam que houve diminuição dos empregos na agricultura e 

na indústria – ramo que normalmente detém melhores condições de trabalho e de 

salário – enquanto o setor de serviços apresentou no geral aumento de sua 

participação nos empregos nos Estados mercosulistas, com exceção do Uruguai que 

teve queda neste setor no período de 1998 a 2007, apesar da participação do 

emprego no setor de serviços ainda ter sido maior do que cinquenta por cento no 

total dos empregos analisados. O mesmo movimento é percebido nos indicadores da 

América Latina que demonstram a queda da participação dos empregos nos setores 

primário e secundário com o consequente aumento no setor terciário; 

2) No caso da participação da força de trabalho na faixa etária de 15 

a 64 anos, verificou-se aumento em relação ao total da população na Argentina, no 

Brasil e no Uruguai, enquanto o Paraguai teve oscilação positiva e depois negativa, 

mas se manteve no patamar de 73,40% em 2013 e a Venezuela apresentou o mesmo 

movimento, chegando a 68,78% em 2013. Quando se analisa a América Latina, 

evidencia-se, ao longo da série, o aumento da participação da força de trabalho 

nessa faixa etária; 

3) Quando se analisa separadamente a participação da força de 

trabalho masculina e feminina, verificou-se que os países mercosulistas 

apresentaram queda da participação dos homens e aumento da participação das 

mulheres - com exceção do Uruguai que demonstrou tendência inversa -, 

evidenciando a possível substituição no mercado de trabalho de homens por 

mulheres as quais, normalmente, recebem salários menores e estão mais sujeitas à 

discriminação nas relações de trabalho, de modo que estes indicadores podem estar 

evidenciando tendência de precarização laboral; 

4) No tocante à força de trabalho juvenil de 15 a 24 anos, 

vislumbrou-se que houve significativo decréscimo de sua participação nos Estados 

mercosulistas, inclusive quando se analisou separadamente homens e mulheres. 

Esta tendência também foi verificada nos indicadores da América Latina como um 

todo. Houve, portanto, em todos os casos, ampliação do contingente de jovens que 

não estão inseridos no mercado de trabalho, o que pode estar relacionado à 

ampliação das oportunidades escolares com a manutenção dos estudos por um 

período maior antes de ingressar no mercado de trabalho. Porém, esse pressuposto 

pode não ser completamente adequado e a tendência de queda na participação dos 
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jovens no mercado de trabalho estar relacionada à menores oportunidades que 

estão sendo efetivamente oferecidas aos trabalhadores nessa faixa etária. Os dados 

não permitem maiores certezas nesse ponto; 

 5) Verificou-se a participação na força de trabalho de trabalhadores 

de 65 anos ou mais (terceira idade) no intuito de apreender a manutenção no 

mercado de pessoas que já deveriam estar aposentadas oriunda, muitas vezes, da 

necessidade de ampliação da renda familiar ou da manutenção econômica de 

familiares mais jovens que não conseguem trabalho formalizado e nem o sustento 

pessoal. Os dados evidenciaram que, em todos os países mercosulistas, houve 

ampliação na participação da força de trabalho na terceira idade, com exceção do 

Brasil e da Venezuela que apresentaram tendência inversa. O Paraguai, em especial, 

apresentou a taxa mais expressiva, indicando a participação de 54,83% de 

trabalhadores na terceira idade em 2009. Logo, os trabalhadores estão adiando sua 

aposentadoria ou retornando ao mercado de trabalho depois de aposentados para a 

manutenção de sua renda por um período maior de tempo; 

6) No tocante à duração semanal do trabalho, verifica-se que nos 

países mercosulistas há concentração maior entre quarenta e quarenta e oito horas 

semanais, mas há dados também muito expressivos para o trabalho realizado acima 

de cinquenta horas, como é o caso do Paraguai e do Uruguai, havendo o 

comprometimento da saúde e da vida dos trabalhadores. Esta situação indica maior 

precariedade do trabalho, pois há tendência de ampliação das horas trabalhadas, 

reduzindo os descansos semanais remunerados e os intervalos intra e inter jornadas 

que são primordiais para a garantia da saúde e da integridade física e psicológica 

dos trabalhadores; 

7) As taxas de desemprego dos trabalhadores adultos (acima de 25 

anos) demonstrou a mesma tendência em todos os Estados mercosulistas: houve 

queda na taxa total, bem como na taxa de homens e mulheres em separado. Merece 

destaque o caso do Uruguai que apresentou oscilações em todo o período, mas 

terminou 2013 em 6,58% no total, 5,14% no caso dos homens e 8,49% para as 

mulheres. Quando se analisou a América Latina como um todo, também se verificou 

a mesma evolução nas taxas de desemprego totais e por sexo; 

8) As taxas de desemprego juvenil (15 a 24 anos) apresentaram 

tendências oscilantes entre os Estados mercosulistas: no Brasil, na Argentina, no 

Uruguai e na Venezuela apresentaram diminuição no período analisado, inclusive 
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para homens e mulheres, enquanto o Paraguai teve aumento em seus índices no 

total e separadamente para ambos os sexos. A América Latina apresentou taxas de 

desemprego juvenil superiores àquelas do MERCOSUL, mas com a mesma 

tendência de queda ao longo do tempo.  Tal situação é preocupante porque as taxas 

de desemprego ficaram bem acima dos 12%, sendo bastante elevada quando se trata 

de trabalhadores jovens, inclusive são mais elevadas do que as taxas dos adultos; 

9) Foram, ainda, analisadas as taxas de inatividade adulta e juvenil 

que medem a população em idade de trabalhar que não está inserida no mercado de 

trabalho e nem à procura de emprego. No caso da taxa de inatividade adulta, apesar 

de serem ainda altas, acima de 25%, elas diminuíram em todos os Estados 

mercosulistas no período analisado, inclusive quando analisados homens e 

mulheres separadamente. Entretanto, verificou-se que as taxas de inatividade 

feminina são bastante superiores às masculinas, podendo evidenciar a ocorrência de 

discriminação de gênero na contratação de homens em detrimento de mulheres. Em 

relação à taxa de inatividade juvenil, os dados demonstram sua elevação no período 

para os Estados mercosulistas, inclusive ao analisar homens e mulheres em 

separado, com exceção apenas do Brasil e do Paraguai que, no caso das mulheres, 

apresentou decréscimos em suas taxas de inatividade; 

10) Outro indicador significativo correlaciona a força de trabalho de 

adultos e jovens e o nível educacional dos trabalhadores, de modo a aferir se a 

educação influenciaria no acesso ao mercado de trabalho. Houve o aumento da taxa 

de escolaridade nos ensinos secundário e superior nos Estados mercosulistas, mas 

no caso do ensino primário, a Argentina e o Paraguai apresentaram diminuição da 

participação da força de trabalho, enquanto nos outros países houve aumento; 

11) De modo complementar, foi analisada a participação do 

desemprego segundo o nível de educação que indicou movimentos oscilantes nos 

países do MERCOSUL, a saber: o Brasil, o Uruguai e a Venezuela tiveram aumento 

da taxa de desemprego para os trabalhadores com ensino secundário e superior, 

diminuindo no caso do ensino primário; a Argentina apresentou queda da taxa de 

desemprego para os trabalhadores com ensino primário e superior e aumento da 

taxa no caso do ensino secundário e o Paraguai ampliou a taxa de desemprego no 

caso dos trabalhadores com ensino superior, tendo queda nos casos dos ensinos 

primário e secundário. Então, o fato dos trabalhadores serem mais escolarizados 

não está efetivamente proporcionando a manutenção dos postos de trabalho, pois as 
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taxas de desemprego em alguns países foram mais expressivas para os níveis mais 

elevados de escolaridade. 

Enfim, o mapeamento do “mercado” de trabalho no MERCOSUL, a 

partir dos dados estatísticos analisados, aponta que os trabalhadores têm mais 

escolaridade que a média, porém trabalham numa jornada de trabalho bem mais 

extensa para ganhar o mesmo salário ou até mesmo valor inferior. 

No MERCOSUL está ocorrendo a substituição da mão de obra 

masculina pela feminina, normalmente com salários mais baixos, bem como houve 

o aumento na participação da força de trabalho na terceira idade, com exceção do 

Brasil e da Venezuela que apresentaram tendência inversa. 

Nos Estados mercosulistas as taxas de inatividade adulta e juvenil, 

apesar de apresentarem queda, ainda se encontram em patamares elevados, porém, 

as taxas de desemprego no geral diminuíram ao longo do período analisado. 

Os dados indicam a queda da participação da força de trabalho nos 

empregos dos setores primário e secundário e aumento no setor terciário onde os 

salários e as condições de trabalho são piores para os trabalhadores, indicando a 

precarização das relações de trabalho. 

Normalmente, os melhores empregos e salários somente se tornam 

acessíveis à pequena parcela dos trabalhadores altamente qualificados ou 

especializados em determinada função/atividade, mas normalmente são inferiores 

em relação aos salários pagos nos países centrais (EUA, União Europeia etc.). 

A partir dos dados obtidos para o MERCOSUL, não se vislumbra 

significativa piora das relações de trabalho nos países integrantes do bloco, 

inclusive, há a diminuição das taxas de desemprego e o aumento das taxas de 

escolaridade. Entretanto, tais dados podem apresentar certa divergência com a 

realidade vivenciada nos mercados de trabalho, pois foram fornecidos diretamente 

pelos próprios Estados mercosulistas à Organização Internacional do Trabalho.  

É notório que a partir do Consenso de Washington, foram adotadas 

medidas e ações de cunho neoliberal pelos Estados as quais influenciaram no 

respeito e na garantia dos direitos sociais trabalhistas. Tal situação reflete mudanças 

no “mercado” de trabalho no âmbito da chamada reestruturação capitalista, 

conforme dispõe Márcio Pochmann504: “as principais características do processo de 

                                                           
504 POCHMANN, Márcio. O trabalho sob fogo cruzado: exclusão, desemprego e precarização no 
final do século, São Paulo: Contexto, 1999, p. 36. 
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reestruturação capitalista, identificado pelo quadro anterior, estão diretamente 

relacionadas aos ganhos de produtividade e de competitividade e à redução do 

emprego. De um lado, postos tradicionais são eliminados por força dos 

investimentos em novas tecnologias, na racionalização das técnicas de produção e 

em novas formas de gestão dos recursos humanos”. 

Nesse contexto, há a redução do emprego direto e maior 

subcontratação de trabalhadores, crescem os requisitos de qualificação na 

contratação, mas há redução do emprego estável, maior desemprego e subemprego, 

havendo proliferação de ocupações não enquadradas na concepção de trabalho 

assalariado e de empregado. Os contratos de trabalho são de curta duração, 

temporários ou a tempo parcial, predominando terceirizações e subcontratação ou, 

ainda, contratação de antigos trabalhadores agora “revestidos” de pequenos 

empresários (pessoas jurídicas) prestadores de serviço aos seus antigos “patrões”. 

No sistema capitalista global, o mundo do trabalho, principalmente 

na América Latina, está vivenciando a diminuição de postos de emprego formalizados 

para a adoção de outras modalidades mais precárias e “flexíveis”. Entretanto, a 

condição atual do trabalho assalariado na América Latina também é reflexo de seu 

passado de colônias de exploração o que impactou na conformação do “mercado” de 

trabalho e das relações de trabalho. 

Porém, a América Latina está sendo influenciada pelo regionalismo 

do século XXI que apregoa a inserção nos processos de integração regional de 

questões direcionadas mais aos aspectos sociais, culturais e políticos, influenciando 

os países integrantes do MERCOSUL e a agenda a ser construída pelo seu 

Parlamento. 

Assim, é primordial verificar como o Parlamento do MERCOSUL 

(PARLASUL), criado em meio à onda do regionalismo pós-liberal, poderá contribuir 

para a tutela dos direitos sociais trabalhistas rumo à concretização do trabalho digno 

na integração mercosulista. 

 

5.4 O PARLASUL E OS DIREITOS SOCIAIS LABORAIS: QUAL É O FUTURO? 

 

O PARLASUL foi criado, em 2005, para atuar como órgão de 

representação dos povos mercosulistas, independente e autônomo no intuito de 

consolidar no MERCOSUL instituições supranacionais responsáveis pela promoção 



273 
 

 
 

da cidadania e da participação da sociedade civil. A existência deste Parlamento 

demonstra a conjugação de esforços para a concretização de uma representação 

política no bloco a fim de buscar contornos mais sólidos ao processo de integração 

para além das questões puramente comerciais. 

Entretanto, como outrora analisado, conformou-se no bloco um 

sistema intergovernamental de tomada de decisões exigindo o consenso e a presença 

de todos os Estados-Partes (artigo 37 do Protocolo de Ouro Preto - POP)505, o que 

dificulta os avanços institucionais no bloco e impede a consolidação do direito 

comunitário (direito fundamentado na supranacionalidade). 

O artigo 42 do POP estabelece que as normas emanadas dos órgãos 

do MERCOSUL - Conselho do Mercado Comum, Grupo Mercado Comum e Comissão 

de Comércio - terão caráter obrigatório e deverão quando necessário, ser 

incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais mediante os procedimentos 

previstos pela legislação de cada país. 

Esta disposição concede margem de discricionariedade aos 

Estados-partes na incorporação das normas oriundas do MERCOSUL, enfraquecendo 

o processo de integração regional ao não impor aos Estados mercosulistas a 

obrigatoriedade de transposição das normas do bloco para o seu direito interno.  

Portanto, a concessão pelo próprio Protocolo de Ouro Preto de 

discricionariedade aos Estados-partes para a incorporação total ou parcial do direito 

produzido no âmbito do MERCOSUL ao seu direito interno concomitantemente com 

o sistema intergovernamental de tomada de decisões – exigência de consenso e da 

presença de todos Estados-partes para a aprovação das decisões -, cerceia o 

desenvolvimento da integração regional mercosulista e a construção de normas 

comunitárias, inclusive sociais e laborais, pois acaba predominando os interesses 

nacionais e locais dos Estados em detrimento da integração. 

Esses entraves impedem a concretude da integração regional nas 

relações de trabalho no MERCOSUL porque inexistem ações e políticas públicas 

comuns e articuladas entre os Estados-Partes orientadas para o fomento ao trabalho, 

a proteção ao desemprego e aos trabalhadores migrantes, inclusive para o incentivo à 

livre circulação da mão de obra no bloco e, também, estão ausentes normas 

trabalhistas comuns no bloco. 

                                                           
505 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto, disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/tratados-
e-protocolos/protocolo-de-ouro-preto-1/>, acesso em: 06 jan. 2015. 
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Somados a esses entraves, outros existem nas Constituições dos 

Estados mercosulistas os quais necessitam ser superados para a viabilização da 

integração regional, são eles: os textos constitucionais não disciplinam quaisquer 

relações jurídicas entre os Parlamentos nacionais e o PARLASUL e é necessário 

alterar a hierarquia constitucional dos tratados internacionais oriundos da 

integração a fim de serem incorporados ao sistema jurídico pátrio dos Estados 

mercosulistas. 

Para superar tal situação, deveria ser concedido ao PARLASUL 

maior poder de atuação, elegendo democraticamente pelo sufrágio popular os seus 

Parlamentares, fortalecendo suas funções e competências enquanto Parlamento da 

integração, sobretudo para a harmonização das legislações trabalhistas entre os 

Estados-partes e elaboração de um direito laboral comunitário fundamentado na 

supranacionalidade os quais inexistem até o presente momento. 

Um avanço nesse sentido ocorreu em 28 de novembro de 2008, 

quando o Parlamento do MERCOSUL realizou uma Audiência Pública para 

análise e atualização da Declaração Sociolaboral506 em comemoração aos dez anos de 

sua existência, havendo a participação de parlamentares, representantes dos 

Ministérios do Trabalho e Emprego dos Estados mercosulistas, de sindicalistas e 

representantes dos governos. 

Nesta audiência pública foi discutida a ausência de força normativa 

vinculante e coercitiva da Declaração Sociolaboral para os países integrantes do 

bloco, inclusive, havendo propostas para sua conversão em protocolo – espécie de 

tratado internacional – e, ainda, a crise econômica e o significado da declaração para 

a implementação dos direitos laborais. Dentre os debatedores, destacam-se os 

seguintes trechos das suas manifestações na referida audiência pública507: 

 

1) Doutor Rosinha, Parlamentar e Presidente do 
Parlamento do MERCOSUL: “Nosotros hablamos de crisis. 
Decimos que el Mercosur está viviendo una crisis de relaciones 
comerciales; ahora hablamos de crisis de voluntad política y 
también hablamos de crisis debido a otros ejes, pero hay un 
problema central que permanece siempre y que debe ser 
solucionado: me refiero a la cuestión social. La cuestión social 

                                                           
506 PARLASUL. Audiencia pública: análisis y actualización de la declaración sociolaboral del 
MERCOSUR (versão taquigráfica), disponível em: 
<http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/file/7498/1/audiencia_publica_declaracion_
sociolaboral_281108.pdf>, acesso em: 20 jan. 2015. 
507 PARLASUL. Audiencia pública, op. cit., 2015. 
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también pasa por las relaciones de trabajo; tenemos que 
mantener esto en mente. No existe desarrollo y crecimiento de 
un bloque si ustedes no tienen la suficiente eficacia y eficiencia 
en la acción vinculada a las relaciones laborales, que 
repercuten directamente en lo social” 508; 
 
2) Senhor Julio Rosales, Diretor de Assuntos 
Internacionais do Ministério do Trabalho, Emprego e 
Seguridade Social da Argentina: “En lo que respecta a la 
Declaración, cabe destacar, entre otras tareas pendientes y 
prioritarias, que hay que mejorar su aplicación a través de 
una mayor difusión de sus contenidos, mejorar el 
funcionamiento de la Comisión de Seguimiento en cuanto a la 
confección de la Memoria, perfeccionar la representatividad y 
quórum para lograr los consensos, y obtener un mayor apego 
al cumplimiento de los reglamentos aprobados, destacando su 
institucionalidad. También consideramos indispensable la 
incorporación a la Declaración de nuevos instrumentos en 
función de la profundización de la integración productiva y 
comercial, como, por ejemplo, el derecho a la negociación 
colectiva supranacional”509; 
 
3) Senhor Marcílio Ribeiro de Sant’Ana, Sociólogo do 
Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil: “Además 
de que esta es una discusión bastante interesante en lo que 
respecta a la vigencia jurídica del instrumento, la Declaración 
no crea derechos, sino que reúne derechos, reúne compromisos 
que son parte de las obligaciones de los Estados Parte; son 
derechos y compromisos reconocidos, recogidos por los 
Estados Parte dentro de sus órdenes jurídicos internos. Es 
decir que cuando se discute el concepto de no vinculante - el 
documento brasileño lo decía con mucho énfasis, ese concepto 
debe ser entendido como que los temas sociales no son 
susceptibles de solucionarse por la vía del mecanismo de 
resolución de controversias – aplicando el Protocolo de Olivos 
o el Protocolo de Brasilia -, pero de ninguna manera no ser 
vinculante significa que no es obligatorio: la Declaración es de 
aplicación obligatoria. Lo que nosotros no tenemos todavía, en 
esta etapa de evolución del Mercosur, son condiciones para 
crear un instituto supranacional que controle su aplicación. 
[…] La otra idea es que nosotros trabajamos en foros 
sociolaborales - específicamente, la Comisión Sociolaboral - 
dentro de una especie de vacío programático. Nosotros 
sabemos que la gran contribución es la promoción de un 
trabajo digno, pero dentro de nuestros programas no estamos 
conectados a un proyecto de desarrollo total. No sabemos 
cómo traducir con claridad, en términos de programación, en 
términos de producción de bienes, nuestra inserción en este 
esfuerzo de desarrollo de la dimensión sociolaboral del 
Mercosur. Por lo tanto, creo que implementar una 
metodología, que sería el trabajo por proyecto, el trabajo por 

                                                           
508 PARLASUL. Audiencia pública, op. cit., p. 03, grifo nosso. 
509 PARLASUL. Audiencia pública, op. cit., p. 18-19, grifo nosso. 
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producto, podría ser una salida para la Comisión y también 
para nuestros foros sociolaborales” 510; 
 
4) Senhor Valdir Vicente Secretário de Relações 
Institucionais da União Geral dos Trabalhadores 
(UGT) do Brasil: “Con relación a la modificación de la 
Declaración, nosotros tenemos algunos instrumentos nuevos 
que se insertaron en el trabajo del Mercosur y es necesario que, 
en esta revisión de la Declaración, se los incluya. Por ejemplo: 
el Acuerdo de Residencia no trae en su redacción una 
autorización, un permiso para que el trabajador pueda 
trabajar en un país o en el otro, sino que permite que resida. Es 
necesario que en el Mercosur exista una Declaración o un 
Protocolo - que es en lo que nosotros proponemos que se 
transforme - que no hable solamente de residencia, porque si 
cualquiera de nosotros hoy quisiera trabajar en otro país 
debería tener visa de trabajo, salvo en Argentina, que creó la 
Patria Grande, lo cual provocó grandes modificaciones en el 
contexto de la circulación de personas y de trabajadores. Otro 
instrumento que también fue editado en ese período fue el 
Protocolo Multilateral de Seguridad Social; es preciso que esta 
Declaración o Protocolo incorpore en su seguimiento todo lo 
relacionado con la seguridad social”511; 
 
5) Senhor Bernardo Rojas, Secretário Geral da CUT-A 
do Paraguai: “[…] En ese entonces, la Declaración 
Sociolaboral significó un gran avance para los trabajadores, 
pero tenemos que decir que esta Declaración se fue 
convirtiendo en letra muerta, porque en la sección paraguaya 
la Declaración Sociolaboral, por falta de voluntad política o 
por diversos motivos, nunca funcionó. Probablemente, vamos 
a seguir en las mismas condiciones si no la modificamos y si en 
nuestro país no se demuestra voluntad política. A pesar de 
esto, seguimos apostando a esta integración y seguimos 
apostando a la Declaración Sociolaboral. Por eso creemos que 
el contenido debe ser actualizado, modernizado, adaptado a la 
realidad que vivimos. Tenemos que señalar también que, por 
ejemplo, los derechos consagrados en esta Declaración 
Sociolaboral no se aplican. Gerardo Martínez señaló en forma 
global las dificultades, las penurias que atravesamos los 
trabajadores y los pueblos. Por eso decimos que uno de los 
derechos fundamentales que debemos tener los trabajadores 
desde esta asociación, derechos que no son respetados, que son 
violentados, es el derecho a la libertad sindical, a la libertad de 
asociación, a la libertad en cuanto a la contratación colectiva; 
ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos los 
trabajadores del Paraguay. El fomento del empleo es otro de 
los derechos humanos fundamentales de los trabajadores, y 
hay falta de empleo en nuestros países. No hay voluntad, no 
hay una política, no hay un modelo que apunte a la generación 
de empleo, lo que facilitaría a los trabajadores el acceso a ese 
derecho. La seguridad social es otro de los problemas 

                                                           
510 PARLASUL. Audiencia pública, op. cit., p. 24 e p. 26, grifo nosso. 
511 PARLASUL. Audiencia pública, op. cit., p. 28, grifo nosso. 
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fundamentales que atravesamos los trabajadores. El tema de 
la migración y del libre tránsito de personas y de mercaderías 
tiene que formar parte de los derechos de los países de menor 
desarrollo, como el Paraguay, donde en general somos 
víctimas de este tipo de problemas. La protección a los 
desempleados, que figura en la Declaración Sociolaboral, 
tampoco es respetada. Consideramos que para que las partes 
estén obligadas al cumplimiento de esta Declaración tenemos 
que modificarla; jurídicamente tiene que existir algún 
mecanismo que obligue a las partes a su cumplimiento porque, 
en general, este tema - como ya dije - es letra muerta; tenemos 
que darle otro estatus jurídico a esta Declaración, modificarla, 
para poder transformarla en un Protocolo” 512; 
 
6) Senhor Juan Castillo, Secretário Geral do PIT-CNT 
do Uruguai: “Compañeras y compañeros: el mundo hoy 
vuelve a hablar de crisis financiera; para algunos incluso será 
mayor a la del 29, pero para otros es la dramática 
confirmación de que el enfoque neoliberal de políticas basado 
en la desregulación y la especulación financiera conduce al 
desastre. Para nosotros no es solamente una crisis económica 
ni es solamente una crisis financiera: es una nueva crisis del 
capitalismo. El capitalismo ha entrado otra vez en crisis, al 
igual que en 1857, que en 1873 y que en 1929, y el problema es 
que en esas grandes crisis del capitalismo a nivel mundial 
siempre han tenido que pagar las consecuencias los sectores 
más humildes y más desprotegidos: la clase obrera, los 
trabajadores, las mujeres, los niños y los ancianos pagan los 
costos de una política que no elaboraron y para la cual no 
fueron consultados. […] El tercer punto expresa la plena 
convicción de que no existen salidas si actuamos solos o 
aisladamente. Nosotros tenemos un instrumento, que es este 
proceso de integración, que de una vez por todas tiene que 
pegar un salto en calidad y en cantidad. Tiene dieciocho años, 
y nosotros, que tenemos una visión crítica como movimiento 
sindical, tenemos que decir con mucha franqueza frente a 
nuestros Parlamentarios y frente a representantes de nuestro 
Gobierno que en la última década, en los últimos siete u ocho 
años, los avances que se han producido para los trabajadores 
se pueden sintetizar en una sola palabra: nada. No ha habido 
ni un gramo de avance en derechos laborales y sociales, en 
verdaderos procesos de integración que hagan que nuestros 
países dejen de competir entre sí y usen la cabeza para unirse y 
trabajar en bloque para ver cómo competimos más y mejor 
con el resto del mundo” 513. 
 

Após essa audiência pública em 2008, os debates em torno da 

necessidade de reformulação da Declaração Sociolaboral mercosulista prosseguiram, 

principalmente no âmbito da Comissão Sociolaboral que é órgão tripartite, integrado 

por representantes dos governos, dos trabalhadores e dos empresários dos Estados-

                                                           
512 PARLASUL. Audiencia pública, op. cit., p. 30-31, grifo nosso. 
513 PARLASUL. Audiencia pública, op. cit., p. 38-39, grifo nosso. 
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Partes do MERCOSUL, apoiando os trabalhos do Grupo Mercado Comum, mais 

especificamente do subgrupo de trabalho (SGT) nº 10 que trata de assuntos 

trabalhistas, emprego e seguridade social. 

Em 18 de agosto de 2009, em Montevidéu, houve a apresentação ao 

Parlamento do MERCOSUL de um “proyecto de recomendación” assinado por alguns 

parlamentares mercosulistas no intuito de aprovar uma recomendação ao Conselho 

Mercado Comum para elevar a Declaração Sociolaboral do MERCOSUL à categoria 

de Protocolo (espécie de tratado internacional). Este projeto se converteu na 

Recomendação nº 16/2009514 – de 19 de outubro de 2009 – que contém as 

seguintes propostas: 

 

a) incluir novos temas que se inserem no mercado laboral do 

MERCOSUL, tais como: acordo de residência, o Protocolo 

Multilateral da Seguridade Social, questões de gênero e 

discriminação, direito de liberdade sindical, fomento ao emprego, 

migração e livre trânsito de pessoas e proteção aos 

desempregados; 

b) impulsionar a inclusão do direito de negociação coletiva 

supranacional; 

c) impulsionar a instauração de um Plano Regional de Trabalho 

Digno; 

d) melhorar ou transformar a Comissão Sociolaboral em seu 

funcionamento e sua estrutura; 

e) impulsionar a criação do Instituto do Trabalho do MERCOSUL; 

f) impulsionar a criação de um Tribunal de Solução de Controvérsias 

para as questões sociais e trabalhistas; 

g) aprofundar a aplicabilidade jurídica da Declaração Sociolaboral; 

h) incluir o Parlamento do MERCOSUL no debate com os órgãos 

sociolaborais; 

i) debater o salário em longo prazo vinculado às políticas de 

desenvolvimento de emprego; 

                                                           
514 PARLASUL. Recomendação 16/2009 – Declaración Sociolaboral del MERCOSUR a la 
Categoría de Protocolo, disponível em: 
<http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/file/7344/1/rec_16_2009-
declaracion_socio_laboral.pdf>, acesso em: 20 jan. 2015. 
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j) modificar o status jurídico da Declaração Sociolaboral, 

transformando-a em Protocolo; 

l) aprofundar o debate entre Estados-Trabalhadores-Empresários; 

m) incluir um modelo produtivo regional; 

n) aprofundar a democracia com justiça social, dentre outros pontos. 

 

 Entretanto, o PARLASUL não evoluiu nesses debates e tais 

propostas ficaram estagnadas, apesar de serem temáticas cruciais para a evolução da 

integração regional mercosulista na seara laboral, sobretudo para a elaboração de 

ações e políticas públicas de trabalho articuladas entre os Estados-partes. 

Não se pode olvidar que a integração regional no MERCOSUL está 

inserta num contexto mais amplo de mudanças jurídicas, políticas e econômicas e nas 

relações internacionais ocorridas no cenário mundial a partir do século XX que 

concorreram para a progressiva inserção dos direitos humanos nas ordens jurídicas 

contemporâneas a fim de resguardar a pessoa humana e sua dignidade, bem como 

está sob a influência de diferentes ondas do regionalismo – do novo regionalismo ou 

regionalismo aberto ao atual regionalismo pós-liberal – que direcionaram a 

conformação das estratégias e ações na integração mercosulista. 

Na contemporaneidade está havendo o desenvolvimento de normas 

com vistas à resolução de problemas comuns, de cunho global, regional e local, em 

face da mitigação da concepção clássica de soberania515 dos Estados516 e da redução 

de sua autonomia em prol de acordos internacionais comuns, do fortalecimento das 

organizações internacionais em nível global e do reconhecimento da própria 

humanidade como sujeito de direito no plano internacional. 

Este período pós-1945 ficou conhecido como a “reconstrução” dos 

direitos humanos em face da ocorrência de expressiva multiplicação de declarações, 

pactos, convenções, tratados e organismos internacionais criados em favor da defesa 
                                                           
515 Conforme aponta Luigi Ferrajoli, “[...] a soberania já estava esvaziada na sua dimensão interna com 
o desenvolvimento do Estado Constitucional de Direito, no plano externo também se esvanece ante a 
presença de um sistema jurídico de normas internacionais, com Direito que vincula os Estados-
membros. Nessa nova realidade, não apenas os Estados são sujeitos de Direito Internacional, como 
também os indivíduos e os povos” (FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno, 
tradução de Carlo Coccioli e Márcio Lauria Filho, São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39-40). 
516 Segundo Carré de Malberg, “[...] as comunidades estatais se formaram englobando a todos os 
indivíduos que povoam um território determinado em uma corporação única, fundada sobre a base do 
interesse geral e comum que unem entre si, apesar de todas as diferenças que os separam, aos homens 
que vivem juntos em um mesmo país: corporação superior e geral que se constitui então como um 
povo, uma nação” (CARRÉ DE MALBERG, Raymond. Teoria general del Estado, tradução de José 
Lión Depetre, 2. ed., México: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 22, tradução nossa). 
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e do monitoramento das violações dos direitos humanos, pois todas as pessoas 

merecem igual respeito e consideração, independentemente de sua etnia, sexo, classe 

social, religião ou cultura. 

Houve também o fortalecimento do Estado Constitucional de Direito, 

tendo a Constituição como fundamento e limite à atuação estatal, pois sem o direito, 

seja no plano interno ou no plano internacional, a sociedade tenderia a se desintegrar 

e haveria total anomia. 

O homem e a própria humanidade assumiram a condição de sujeitos 

de direito no plano internacional com capacidade postulatória perante Cortes, 

Tribunais e Comitês Internacionais, influenciando a regulação jurídica da vida 

internacional em busca da realização da justiça, da coexistência mais harmônica dos 

povos e da preservação da paz em substituição ao uso estrito da guerra e da força 

armada para a resolução dos conflitos.  

Nesse contexto, Clèmerson Merlin Clève517 apregoa a necessidade de 

construção de um “Direito Constitucional Global” que aproxime as ordens jurídicas 

constitucional e internacional: 

 
Em que consiste o direito constitucional global? Trata-se, sem 
dúvida, de uma realidade ainda incipiente que, ultimamente, 
tem preocupado os constitucionalistas. Compõe, ao primeiro 
olhar, um conjunto de princípios compartilhados, verdadeiro 
patrimônio jurídico da humanidade, construído 
progressivamente a despeito da relatividade dos valores. Um 
plexo, diga-se de passagem, que desafia a emergência de uma 
comunicação mais estreita com os direitos constitucionais 
nacionais, com as constituições nacionais, ou seja com as 
ordens jurídicas presididas por verdadeiras constituições e não 
simplesmente por eventuais cartas constitucionais. Nesse passo, 
a abertura do direito constitucional nacional para o 
constitucionalismo global significaria o reconhecimento da 
existência (e pertinência) de uma Constituição material global 
formada por um jus cogens internacional integrado por valores 
comuns, ainda que poucos. Valores, cumpre lembrar, 
decorrentes da experiência consumada nas sociedades 
democráticas, mas condensados também a partir de decisões 
prolatadas pelas cortes internacionais, especialmente de 
direitos humanos, e de determinadas declarações e tratados 
internacionais. Haveria aqui, portanto, a ideia de que o direito 
constitucional global emerge e evolui com a formação de 
comunidades de nações que comungam determinados valores, 
principalmente aqueles ligados ao princípio da dignidade da 

                                                           
517 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Direito Constitucional, novos paradigmas, Constituição 
global e processos de integração, in: BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; 
BEDÊ, Fayga Silveira (Coords.). Constituição e democracia: Estudos em homenagem ao professor 
J. J. Gomes Canotilho, Rio de Janeiro: Malheiros Editores, 2006, p. 42-43. 
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pessoa humana. Os direitos humanos haveriam de ser 
respeitados nacional e internacionalmente. Também a 
democracia e a paz, para ficarmos apenas nestes princípios, 
desenhariam a teia da Constituição global. 
 

No mesmo sentido, Luigi Ferrajoli518 acena sobre a criação de um 

constitucionalismo de direito internacional na contemporaneidade: 

 
A crise dos Estados pode ser, portanto, superada em sentido 
progressivo, mas somente se for aceita sua crescente 
despontecialização e o deslocamento (também) para o plano 
internacional das sedes do constitucionalismo tradicionalmente 
ligadas aos Estados: não apenas as sedes da enunciação dos 
princípios, como já aconteceu com a Carta da ONU e com as 
Declarações e Convenções sobre os direitos, mas também as de 
suas garantias concretas. [...] A primeira indicação é a hipótese 
do totus orbis (mundo inteiro) - a da humanidade, no lugar dos 
antigos Estados, como referencial unificador do direito -, 
hipótese que hoje pode ser realizada por meio da elaboração de 
um constitucionalismo mundial, capaz de oferecer, às várias 
cartas dos direitos fundamentais de que a comunidade 
internacional já dispõe, aquelas garantias jurídicas de cuja falta 
depende a ineficácia destas. [...] Não estamos pensando de 
forma alguma num improvável e indesejável governo mundial. 
Mais simplesmente, pensamos na perspectiva, indicada há 
exatos cinqüenta anos por Kelsen, em seu livro A paz através do 
direito, de uma limitação efetiva da soberania dos Estados por 
meio da introdução de garantias jurisdicionais contra as 
violações da paz, externamente, e dos direitos humanos, 
internamente. 
 

Parece ser esse o cerne da convivência pessoal e da coexistência entre 

os povos na contemporaneidade marcada pelo processo de “reconstrução” dos 

direitos humanos no pós-1945 a fim de possibilitar a consolidação de um 

ordenamento jurídico básico mundial em busca da paz, tendo a humanidade ou o 

mundo inteiro (totus orbis) no lugar dos Estados como referencial unificador do 

direito. Nesse sentido, preleciona Maria Garcia519: 

 
O efeito prismático dos direitos humanos deve alcançar, 
portanto, Estados e organismos internacionais que não existem 
por si e para si, pois somente adquirem sentido na abrangência 
do humano. Verifica-se, em conclusão, que não obstante a força 
das armas e da violência – argumentos que deixaremos de 

                                                           
518 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno, tradução de Carlo Coccioli e Márcio 
Lauria Filho, São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 53-54, grifos do autor. 
519 GARCIA, Maria. A soberania estatal no século XXI e a universalidade dos direitos 
humanos. Os caminhos para um direito da coexistência e da paz: o direito constitucional 
internacional, in: GARCIA, Maria; GAMBA, Juliane Caravieri Martins e MONTAL, Zélia Maria 
Cardoso (Coords.). Direito constitucional internacional: o direito da coexistência e da paz, 
Curitiba: Juruá, 2012, p. 29. 
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considerar neste presente ensaio – as soberanias encontram, 
nestes dias, resistências no clamor mundial que, ao menos, 
fazem hesitar e recuar, muitas vezes, seus representantes. 
Predomina, efetivamente, um sentir e uma expressão gerais 
pela interdependência dos Estados e pela prevalência dos 
direitos humanos. 
 

Desse modo, adverte a autora520 na existência “no Direito 

Constitucional, [de] uma área a considerar, de intersecção entre o Direito interno e o 

Direito Internacional, o Direito das Gentes – em que as “gentes” do Direito Romano 

prefiguram, na atualidade, todos os indivíduos titulares de direitos humanos 

fundamentais – onde quer que se encontrem”. 

Contrariando a existência de um Direito Constitucional que se 

entrelaça ao Direito Internacional, Celso Albuquerque de Mello521 dispõe que “não há 

um D. Constitucional Internacional claramente delimitado e com normas próprias de 

interpretação, ou ainda com um conteúdo preciso. Pelo contrário, tudo vai depender 

do grau de internacionalização dos diferentes setores da vida social”. Em 

prosseguimento, o autor522 conclui que “a nosso ver não existe um D. Constitucional 

Internacional por falta de um objeto definido e método próprio. O que existe são 

normas constitucionais de alcance internacional que devem ser analisadas em cada 

caso procurando compatibilizar os dois ramos [Direito Constitucional e Direito 

Internacional] da Ciência Jurídica. A conclusão que podemos apresentar é que o 

título deste trabalho não corresponde a uma realidade jurídica, mas apenas 

corresponde a uma expressão que tem um sentido usual ou comum e não técnica”. 

Em dissonância com este posicionamento - sem esgotar as discussões 

sobre essa temática -, entende-se que o Direito Constitucional Internacional possui 

um objeto definido, ou seja, as normas constitucionais que regulamentam as relações 

exteriores (ou melhor, internacionais) dos Estados e, ainda, regulam a proteção aos 

direitos humanos, salvaguardando a dignidade da pessoa humana e promovendo 

crescente aproximação entre os Direitos Constitucional e Internacional. 

Pode-se apontar os seguintes princípios como inerentes ao Direito 

Constitucional Internacional: o da dignidade humana é considerado o 

                                                           
520 GARCIA, Maria. A soberania estatal no século XXI e a universalidade dos direitos 
humanos. Os caminhos para um direito da coexistência e da paz: o direito constitucional 
internacional, op. cit., p. 32. 
521 MELLO, Celso Duvivier Albuquerque de. Direito constitucional internacional: uma 
introdução, 2. ed. rev., Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, p. 05. 
522 MELLO, Celso Duvivier Albuquerque de. Direito constitucional internacional, op. cit., p. 36. 
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“superprincípio” que norteia toda a ordem jurídica contemporânea523; mas há, ainda, 

o princípio da independência nacional, o do respeito aos direitos humanos e aos 

direitos dos povos, o da igualdade entre os Estados, o da solução pacífica dos conflitos 

internacionais, o da defesa da paz, o da cooperação internacional, o do repúdio ao 

terrorismo e ao racismo e, finalmente, o do progresso da humanidade524, atendendo 

aos anseios de criação de novas disciplinas jurídicas para a resolução dos problemas 

contemporâneos. 

Outros doutrinadores também dispuseram afirmativamente sobre a 

existência do Direito Constitucional Internacional.  

No entendimento Artur Cortez Bonifácio525, o Direito Constitucional 

Internacional se apresenta “como um plexo de normas constitucionais que projetam a 

Constituição à ordem jurídica internacional, oportunizando a sua convivência 

harmônica com o Direito Internacional Público, nomeadamente com o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, com o qual se aproxima na proteção dos 

direitos fundamentais”. 

Ingo Wolfgang Sarlet526, ao estabelecer a distinção entre direitos 

humanos e direitos fundamentais, referencia a existência do Direito Constitucional 

Internacional: 

 
[...] as expressões “direitos fundamentais” e “direitos humanos” 
(ou similares), em que pese sua habitual utilização como 
sinônimas, se reportam a significados distintos. [...] Reconhecer 
a diferença, contudo, não significa desconsiderar a íntima 
relação entre os direitos humanos e os direitos fundamentais, 
uma vez que a maior parte das Constituições do segundo pós-
guerra se inspirou tanto na Declaração Universal de 1948, 
quanto nos diversos documentos internacionais e regionais que 
as sucederam, de tal sorte que – no que diz com o conteúdo das 
declarações internacionais e dos textos constitucionais – está 
ocorrendo um processo de aproximação e harmonização, rumo 
ao que já está sendo denominado (e não exclusivamente – 

                                                           
523 Consoante assertiva de Flávia Piovesan, “sustenta-se que é no princípio da dignidade humana que a 
ordem jurídica encontra seu próprio sentido, sendo seu ponto de partida e seu ponto de chegada, para 
a hermenêutica constitucional contemporânea. Consagra-se, assim, a dignidade humana como 
verdadeiro superprincípio a orientar tanto o direito internacional como o direito interno” (PIOVESAN, 
Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, 7. ed. rev. ampl. e atual., 
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 31). 
524 Alguns desses princípios foram elencados por José Joaquim Gomes Canotilho (CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, 4. ed., Coimbra: Livraria 
Almedina, 2001, p. 363-364). 
525 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos 
direitos fundamentais, São Paulo: Método, 2008, p. 321. 
526 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, 9. ed. rev. atual. e ampl., 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 38-39. 
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embora principalmente -, no campo dos direitos humanos e 
fundamentais) de um direito constitucional internacional. 
 

Flávia Piovesan527 também dispõe acerca do Direito Constitucional 

Internacional, ao entendê-lo como “aquele ramo do Direito no qual se verifica a fusão 

e a interação entre o direito constitucional e o direito internacional, interação que 

assume um caráter especial quando esses dois campos do direito buscam resguardar 

um mesmo valor – o valor da primazia da pessoa humana -, concorrendo na mesma 

direção e sentido”. 

Os contornos atuais a pautar as relações internacionais dos Estados e 

das organizações internacionais e a necessidade de tutela da própria humanidade 

contribuíram de modo significativo para que o Direito Constitucional Internacional 

despontasse, em fins do século XX, como ramo jurídico com tendência a se fortalecer 

no século XXI diante da crescente globalização, da integração regional entre os países 

e do estreitamento das relações internacionais. 

Portanto, o Direito Constitucional Internacional é uma realidade 

jurídica na contemporaneidade que pode ser transposta para o caso específico da 

integração regional mercosulista através do fortalecimento das funções e 

competências do Parlamento do MERCOSUL, bem como de sua atuação autônoma e 

democrática, impactando na construção de um direito comum na seara laboral entre 

os Estados mercosulistas. 

Em face da existência na contemporaneidade de um Direito 

Constitucional que se entrelaça ao Direito Internacional, o PARLASUL terá papel 

crucial no desenvolvimento de uma legislação complementar ao direito dos Estados-

partes e na consolidação de um direito supranacional, sobretudo direcionado para a 

tutela dos direitos sociais dos trabalhadores, sendo imperioso fortalecer este 

Parlamento da integração com o seu funcionamento pleno. 

Provavelmente, será necessário certo tempo para o atingimento desta 

etapa no processo de integração mercosulista, mas é preciso que os Estados-partes 

deleguem o exercício de suas soberanias para as entidades supranacionais que 

comporão o MERCOSUL, pois o PARLASUL é apenas uma delas. Nesse contexto, 

                                                           
527 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, 7. ed. rev., 
ampl. e atual., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 16-17. 
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seria fundamental a construção no MERCOSUL de um “Estado Constitucional 

Cooperativo” conforme definido por Peter Häberle528 há anos: 

 
[o] Estado que justamente encontra sua identidade também no 
Direito Internacional, no entrelaçamento das relações 
internacionais e supranacionais, na percepção da cooperação e 
responsabilidade internacional, assim como no campo da 
solidariedade. Ele corresponde, com isso, à necessidade 
internacional de políticas de paz. [...] 
O Estado constitucional cooperativo se coloca no lugar do 
Estado constitucional nacional. Ele é a resposta jurídico-
constitucional à mudança do Direito Internacional de direito de 
coexistência para direito de cooperação na comunidade (não 
mais sociedade) de Estados, cada vez mais imbrincada e 
constituída, e desenvolve com ela e nela o ‘direito comum de 
cooperação’. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição 
torna-se internacional! 
 

Para o próprio sucesso do PARLASUL e da integração regional 

mercosulista como um todo, é preciso que os países integrantes do bloco avancem 

para construção de um Estado Constitucional cooperativo e, até mesmo, solidário, 

enquanto fenômeno político-jurídico no século XXI. Essa acepção encontra 

fundamento no princípio da solidariedade latino-americana529 - cujo ponto de partida 

foi o Congresso do Panamá ocorrido em 1826 - e na soberania “mitigada” dos Estados 

contemporâneos. 

Portanto, o Estado Constitucional cooperativo ou solidário não seria 

um Estado “fechado” à ordem internacional – como outrora se firmou o Estado 

constitucional nacional -, mas é um Estado “aberto” às relações internacionais, 

havendo um entrelaçamento entre os direitos constitucional e internacional na era 

contemporânea para a efetiva tutela aos direitos sociais laborais no MERCOSUL.  

Em face da crescente tutela da dignidade da pessoa humana, 

inclusive do trabalhador, nos documentos internacionais e nos textos das 

Constituições em busca da concretização da paz e do respeito aos direitos humanos, 

a humanidade ou o mundo inteiro (totus orbis) deve ser colocada no lugar dos 

                                                           
528 HÄBERLE, Peter. Estado constitucional cooperativo, tradução de Marcos Augusto Maliska e 
Elisete Antoniuk, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 04 e p. 71. 
529 Consoante afirma Wagner Menezes, “a solidariedade designa um vínculo recíproco e profundo que 
liga dois ou mais sujeitos, ou mesmo um grupo, no sentido da consciência de responsabilidade comum 
sobre um determinado objeto, ou de um elemento comum que os une, e em razão desses laços, há uma 
tendência natural de ajudar o outro e de compartilhar os mesmos valores, sem exigir nada em troca, 
sejam eles bons ou não, encerrem eles benefícios ou custos, manifestados mediante a concordância dos 
interesses dos sujeitos envolvidos. Além disso, ela também expressa uma co-responsabilidade no 
sentido de cumprir uma obrigação, um dever assumido em grupo por ocasião de um pacto” 
(MENEZES, Wagner. Direito internacional na América Latina, Curitiba: Juruá, 2009, p. 243). 
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Estados como referencial unificador do Direito, conforme apontou Luigi 

Ferrajoli530. 

Na impossibilidade de construção desse Estado Constitucional 

cooperativo ou solidário, vislumbra-se, ao menos, que o PARLASUL, no exercício 

efetivo e legítimo de suas funções, em especial a legislativa, poderá contribuir para a 

elaboração de uma “Carta Sociolaboral para os Povos Mercosulistas” com 

aplicabilidade imediata e eficácia plena em todos os Estados-partes do bloco, 

predominando, inclusive, sobre o direito interno desses países sob a inspiração da 

“Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia”531.  

Outros doutrinadores já defenderam, inclusive, a elaboração de um 

Código Latino-Americano de Direitos Humanos, como é o caso de José Renato 

Nalini532:  

 
Lá na Europa estão a prevalecer as considerações de ordem 
política. Aqui na América Latina, elas poderiam ceder espaço às 
considerações de ordem jurídica. Um Código Latinoamericano 
contribuiria para ressaltar a importância dos direitos 
fundamentais para cada um dos habitantes desta região, 
tornaria o rol deles conhecido e traria clareza em relação aos 
direitos garantidos e seu alcance por parte de cada país 
integrante do bloco. Seria um símbolo da intenção forte de 
integrar nossos países, seria uma ajuda interpretativa adicional 
para os Tribunais e um instrumento facilitador das tarefas e 
conscientizador do juiz. Um Código acarretaria uma linguagem 
comum em termos de direitos humanos. Uma jurisprudência 
baseada no mesmo texto e, portanto, com alguma parcela de 
homogeneidade. [...] a formulação de um Código 
Latinoamericano de Direitos Fundamentais representaria uma 
proclamação bastante oportuna de que o tema está a merecer 
cuidados, tratamento sério e observância de todos os Estados. 
Até mesmo daqueles que se consideram injustamente agredidos 
e, ao que, na alça de mira, encontra-se um ícone civilizatório: as 
conquistas representadas pelos direitos fundamentais. 
 

De qualquer modo, é necessário elevar o nível institucional do 

MERCOSUL mediante o fortalecimento das instituições que se propõem a serem 

supranacionais, como é o caso do PARLASUL, no intuito de consolidar o Estado 

                                                           
530 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno, São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 54. 
531 Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf>, acesso em: 09 jun. 
2015. 
532 NALINI, José Renato. Rumo ao código latino-americano de direitos fundamentais, in: 
MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva (Org.). As vertentes do direito constitucional 
contemporâneo, Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 533-534. 
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Democrático de Direito e a tutela aos direitos sociais laborais dos povos 

mercosulistas.  

Entretanto, na fase atual em que se encontra, o PARLASUL ainda não 

atua como colegislador e nem como codecisor dos Parlamentos nacionais dos 

Estados-partes e nem há eleições diretas para os Parlamentares do MERCOSUL, 

havendo distanciamento da população desse processo.  

Sem a efetiva participação popular na escolha dos representantes 

deste Parlamento, todo o processo corre sério risco de esvanecer com a falta de 

credibilidade e confiança dos povos representados, enfraquecendo a atuação 

parlamentar e aprofundando o déficit democrático já existente na integração 

mercosulista. Então, é preciso fortalecer mais o PARLASUL para que exerça 

efetivamente a função de representante político dos povos da região. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Os processos de integração regional vêm se desenvolvendo no 

contexto crescente de mitigação das soberanias dos Estados nacionais em prol de 

acordos internacionais comuns para a implementação de políticas externas e internas 

mais condizentes com os interesses dos países integrantes dos blocos, bem como 

despontam anseios populares em prol de uma cidadania mais inclusiva e 

participativa. 

Nesse contexto, a criação do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL 

foi impulsionada durante a década de 1980 pelo processo de redemocratização dos 

países latino-americanos e originou-se do Tratado de Assunção firmado, em 26 de 

março de 1991, por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Sob o amparo do 

regionalismo aberto apregoado pela Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL), o MERCOSUL assumiu, desde sua origem, a condição de aliança 

comercial com vistas a dinamizar a economia regional, tendo o desafio de sua 

conversão, em longo prazo, em mercado comum com a implantação da livre 

circulação de bens, serviços, pessoas e capitais. 

Entretanto, este regionalismo aberto, centrado basicamente no 

desenvolvimento de questões de cunho comercial para os blocos de integração, 

apresentou esgotamento em fins do século XX, estando em ascensão o “regionalismo 

pós-hegemônico” ou “regionalismo pós-liberal” o qual ganhou evidência no limiar do 

século XXI a partir da ascensão de governos de esquerda ao poder na América Latina 

(“giro à esquerda” ou “Onda Rosa”), tendo significativo impulso partir da V Cúpula 

das Américas ocorrida em Cartagena, na Colômbia, em abril de 2012, propondo a 

inclusão e o tratamento de questões mais direcionadas aos aspectos sociais, culturais 

e políticos nos processos de integração na América Latina. 

Então, na atualidade há dois movimentos distintos, complementares 

e concomitantes a influenciar o MERCOSUL e seu Parlamento na qualidade de 

representação política dos povos da região: o Constitucionalismo e o Regionalismo. 

Sob a influência do regionalismo pós-liberal, pode ser explicada a 

adesão da Venezuela ao MERCOSUL que se efetivou em 12 de agosto de 2012, 

quando o Estado venezuelano adquiriu a condição de Estado-parte, assumindo 

direitos e obrigações no bloco. Sob o prisma do Direito Constitucional, a Venezuela 
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está inserida nas transformações pelas quais está passando o constitucionalismo dos 

países latino-americanos conformando o Constitucionalismo Pluralista Latino-

Americano o qual está incorporando novos preceitos e princípios às Constituições 

como a inclusão das minorias: indígenas, camponeses, negros, pessoas social e 

economicamente excluídas da sociedade etc. Tais situações valorizam os aspectos 

sociais que envolvem a integração regional, colocando-os no centro das ações e 

políticas a serem debatidas na agenda do bloco.  

Além disso, a criação, em 2005, do Parlamento do MERCOSUL – 

PARLASUL, em substituição à Comissão Parlamentar Conjunta, também sofreu 

influência do regionalismo pós-liberal. A criação do PARLASUL foi etapa 

fundamental para o aprofundamento da integração regional no MERCOSUL porque 

permitirá o desenvolvimento de uma legislação complementar ao direito dos Estados-

partes e futuramente de um direito comunitário, inclusive direcionado para a tutela 

dos direitos da pessoa humana, incluindo os direitos sociais dos trabalhadores. 

Nesse contexto, a presente tese analisou de modo crítico o 

MERCOSUL e seu Parlamento: o PARLASUL, bem como os direitos sociais 

trabalhistas no contexto dessa integração regional, obtendo as seguintes conclusões: 

 

1. O Constitucionalismo do século XXI está diante de direitos de 

titularidade difusa e universal que requerem a inclusão das pessoas com 

particularidades culturais e étnicas, sendo necessária a construção da “cidadania 

multicultural” que inclua plenamente tais indivíduos na vida em sociedade. Estas 

questões não podem ser esquecidas ou relegadas a um segundo plano no 

constitucionalismo latino-americano que embasa a integração regional de vários 

países, inclusive no caso dos países integrantes do MERCOSUL. Os Estados latino-

americanos e mercosulistas buscaram resgatar suas raízes em sintonia plena com 

suas origens antes da chegada dos colonizadores espanhóis e portugueses e tal 

situação se reflete na construção deste “novo” Constitucionalismo.  

2. Os tempos atuais impõem novas reflexões e contornos acerca 

deste momento constitucional para se avançar mais na tutela dos direitos humanos e 

da dignidade humana, com fundamento numa cidadania mais inclusiva e 

participativa, envolvendo as minorias étnicas e culturais, os indivíduos socialmente 

excluídos da sociedade e os trabalhadores hipossuficientes ante o capitalismo global 

excludente. Logo, as Constituições vigentes no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no 
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Uruguai e na Venezuela, embasadas no princípio da dignidade humana, trouxeram 

em seu arcabouço um extenso catálogo de direitos fundamentais, incluindo não 

somente os direitos civis e políticos, mas também os direitos econômicos, culturais e 

sociais, incluindo nesta última categoria os direitos dos trabalhadores. 

3. A dignidade da pessoa humana saiu da seara estritamente 

filosófica, sendo convertida em princípio jurídico de maior hierarquia axiológica e 

referência ética a nortear a construção, a interpretação e a aplicação do direito, em 

especial dos direitos humanos e fundamentais, nos Estados Democráticos de Direito. 

A dignidade da pessoa humana é inerente à própria condição humana e não poderá 

ser mitigada sob pena de o ser humano - embora único e insubstituível – ser tratado 

como mercadoria sujeita às trocas no sistema capitalista, condição que não encontra 

amparo na concepção contemporânea dos direitos humanos e na ideia de trabalho 

digno. Nesse sentido, é necessário garantir às pessoas o trabalho digno, enquanto 

direito social cuja concepção é permeada pela compreensão da dignidade humana do 

trabalhador. 

4. Os direitos humanos e os fundamentais são considerados 

indispensáveis e necessários para assegurar a todas as pessoas uma vida digna, livre e 

mais igualitária, pois se correlacionam com a dignidade humana que é condição 

intrínseca à própria condição humana. Assim, a distinção entre direitos humanos e 

direitos fundamentais possui mais caráter didático porque a 

essência/fundamento desses direitos é a mesma, ou seja, visam à proteção da 

dignidade humana em sua integralidade, havendo diferenciação apenas no grau de 

concreção positiva: positivação no âmbito do direito constitucional ou do direito 

internacional dos direitos humanos. 

5. Os direitos sociais se enquadram na categoria de direitos 

fundamentais, pois sua fundamentalidade decorre da sua essência ancorada na 

dignidade da pessoa humana. Logo, tais direitos são compreendidos como 

indispensáveis e necessários para assegurar a todas as pessoas uma existência digna, 

livre e igual, minimizando as desigualdades sociais, reforçando o vínculo da 

cidadania. Os direitos sociais trabalhistas (individuais e coletivos) previstos nas 

Constituições dos Estados mercosulistas integram a categoria jurídica dos direitos 

fundamentais, pois estão vinculados diretamente a um dos cinco direitos 

fundamentais básicos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, 

adotando-se o critério proposto por Maria Garcia. 
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6. O trabalho humano não deve ser considerado como mera 

mercadoria e o trabalhador visto apenas como instrumento de produção no sistema 

capitalista, embora esta seja a concepção dominante ancorada na interpretação 

economicista da sociedade, sobretudo após a consolidação do capitalismo industrial. 

É imperioso que o valor do trabalho seja visto além dos aspectos puramente 

econômicos, ou seja, o trabalho deve ser visto sob um prisma mais ÉTICO. Logo, todo 

trabalho para ser ético deve estar em consonância com os limites impostos pela 

própria dignidade humana. Esta concepção é essencial para a compreensão da 

condição humana e do exercício do labor nos países mercosulistas na 

contemporaneidade. 

7. Hannah Arendt demonstrou o esvaziamento sistemático da 

dignidade humana na sociedade capitalista, pois houve a vitória do animal laborans 

(aquele indivíduo que apenas exerce o labor para prover sua subsistência e se 

equipara aos animais) sobre o homo faber (o homem enquanto construtor do mundo 

que exerce o trabalho). A vitória do animal laborans sobre o homo faber demonstra o 

triunfo do consumo sobre o uso e do metabolismo sobre a durabilidade das coisas. 

Logo, a sociedade capitalista de consumo conferiu aos trabalhadores (a força de 

trabalho) o mesmo valor que atribuiu às máquinas e aos instrumentos de produção, 

esvaziando sistematicamente sua dignidade humana. 

8. O TRABALHO DIGNO - relacionado a uma concepção mais ética do 

trabalho e ancorado na dignidade humana do trabalhador - é compreendido sob dois 

aspectos: a) o intrínseco (subjetivo): como atributo pessoal e psíquico inerente ao ser 

humano, por exemplo, a satisfação pessoal do trabalhador em realizar determinada 

atividade; a sensação de ser útil para a comunidade em que vive; ser merecedor de 

respeito e consideração por parte do Estado e dos particulares; ser realmente livre 

para escolher o seu trabalho etc. e b) o extrínseco (objetivo): representando as 

condições materiais previstas nas normas em geral reguladoras do ato de trabalhar, 

tais como: remuneração adequada e justa, sem discriminação de qualquer natureza; 

limite máximo e mínimo de duração da jornada de trabalho (diária e semanal); 

normas de higiene e segurança relacionadas ao meio ambiente do trabalho, à 

proteção da maternidade etc.; concessão de férias, repouso semanal e feriados 

remunerados; licenças médicas em geral; normas proibitivas do trabalho infantil e do 

trabalho escravo etc. 
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9. O trabalho digno – enquanto direito humano e fundamental - é 

indissociável do respeito à dignidade humana do trabalhador, sendo traduzido em 

princípio, fundamento, valor e direito social fundamental nas Constituições dos 

países integrantes do MERCOSUL inseridas no Constitucionalismo do século XXI. 

Sob tal prisma constitucional, os direitos sociais trabalhistas deveriam ser aplicados 

pelos Estados mercosulistas em políticas públicas de trabalho comuns e articuladas, 

inclusive com o auxílio dos particulares e da sociedade civil, para o aprofundamento 

dos vínculos da integração regional. Porém, o trabalho digno expresso pela “vontade 

constitucional” não consegue se efetivar plenamente no mundo do trabalho no 

âmbito do MERCOSUL. 

10. O artigo 1º do Tratado de Assunção (1991) previu, dentre outros 

propósitos, que o MERCOSUL seria um mercado comum baseado na livre circulação 

de bens, serviços e fatores produtivos através da eliminação dos direitos 

alfandegários e das restrições não tarifárias à circulação de mercadorias. Na 

circulação de pessoas estão incluídos os trabalhadores cujos direitos devem ser 

protegidos através de normas comuns, um Direito Comunitário ainda inexistente no 

bloco, estando também ausente a harmonização entre as legislações trabalhistas dos 

Estados-partes.  

11. O direito originário do MERCOSUL – constituído pelo Tratado de 

Assunção, o Protocolo de Ouro Preto e o Protocolo de Olivos - não tutela os direitos 

sociais dos trabalhadores e nem a solução de controvérsias na seara laboral. Não há 

nenhum regulamento ou normativa comunitária sobre os direitos sociais trabalhistas 

e os mecanismos para sua concretização conjunta no bloco, havendo apenas a tomada 

de ações e decisões de modo individual por cada Estado-parte, sobretudo na 

implementação da Agenda de Trabalho Decente proposta pela Organização 

Internacional do Trabalho aos seus membros, incluindo o Brasil, a Argentina, o 

Paraguai, o Uruguai e a Venezuela. Essa situação não é exclusiva do MERCOSUL, 

mas está presente nos processos de integração regional em função da globalização 

econômica e da adoção de ações e políticas neoliberais, em nível mundial, por 

influência do Consenso de Washington a partir da década de 1990, havendo um 

“descaso” com o respeito, a promoção e a implementação dos direitos humanos, 

principalmente dos direitos sociais, incluídos nesta categoria os direitos dos 

trabalhadores. 
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12. Conformou-se no MERCOSUL um sistema intergovernamental 

de tomada de decisões exigindo o consenso e a presença de todos os Estados-Partes 

(artigo 37 do Protocolo de Ouro Preto - POP), o que dificulta os avanços institucionais 

no bloco e impede a consolidação do direito comunitário (direito comum aos 

Estados-partes e fundamentado na supranacionalidade). Além disso, o artigo 42 do 

POP estabelece que as normas emanadas dos órgãos do MERCOSUL - Conselho do 

Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum e a Comissão de Comércio - terão 

caráter obrigatório e deverão quando necessário, ser incorporadas aos 

ordenamentos jurídicos nacionais mediante os procedimentos previstos pela 

legislação de cada país. Esta disposição concede significativa margem de 

discricionariedade aos Estados-partes na incorporação das normas oriundas do 

MERCOSUL, enfraquecendo o processo de integração regional ao não impor a 

obrigatoriedade de transposição das normas do bloco para o direito interno Estados 

mercosulistas.  

13. A concessão pelo próprio Protocolo de Ouro Preto de 

discricionariedade aos Estados-partes para a incorporação total ou parcial do direito 

produzido no âmbito do MERCOSUL ao seu direito interno concomitantemente com 

o sistema intergovernamental de tomada de decisões – exigência de consenso e da 

presença de todos Estados-partes para a aprovação das decisões -, cerceia o 

desenvolvimento da integração regional mercosulista, impedindo a adoção de ações e 

políticas públicas na seara laboral e a construção de normas comunitárias e 

instituições supranacionais no bloco, pois predominam os interesses nacionais e 

locais dos Estados em detrimento do processo integracionista. Esses entraves estão 

presentes quando se busca a integração regional nas relações de trabalho desde a 

criação do MERCOSUL. 

14. Na seara laboral, foi aprovada a Declaração Sociolaboral do 

MERCOSUL, em 10 de dezembro de 1998, que apresenta um rol de direitos 

trabalhistas a serem resguardados pelos Estados-membros (não discriminação, 

promoção da igualdade, eliminação do trabalho forçado, liberdade de associação e 

sindical, direito de greve etc.). Entretanto, essa declaração não foi firmada na 

condição de tratado internacional e nem incorporada às ordens jurídicas internas do 

Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e da Venezuela, não possuindo força 

normativa vinculante e coercitiva para estes Estados, funcionamento apenas como 

“carta de intenções” ou “declaração de direitos”. Ela também não está inserida dentre 
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as fontes do Direito do MERCOSUL, consoante previsão do artigo 41 do Protocolo de 

Ouro Preto. 

15. Sob a influência do regionalismo pós-liberal, criou-se, em 2005, o 

Parlamento do MERCOSUL – PARLASUL no intuito de consolidar no bloco 

mercosulista uma instituição supranacional com papel de representação política dos 

povos da região, com vistas à promoção da cidadania e da participação da sociedade 

civil, aprofundando o processo de integração regional para além das questões 

puramente comerciais e econômicas. Em funcionamento em Montevidéu, no 

Uruguai, desde 2007, o PARLASUL já possui estrutura institucional - Mesa Diretiva, 

Secretaria Parlamentar, Secretaria Administrativa, Secretaria de Relações 

Institucionais e Comunicação Social, bem como pode constituir comissões 

permanentes e temporárias – competências e funções atribuídas pelo Protocolo 

Constitutivo e seu funcionamento é regido também por um Regulamento Interno.  

16. A partir do estudo das Constituições dos Estados-partes do 

MERCOSUL, verificaram-se dificuldades para o estabelecimento de uma integração 

jurídica e política no bloco, inclusive para a construção da supranacionalidade 

inerente ao processo de consolidação do PARLASUL. Logo, é imperiosa a realização 

de reformas jurídicas nas Constituições dos Estados mercosulistas a fim de viabilizar 

a integração jurídica e política no bloco. Verificou-se, ainda, que as Constituições dos 

Estados mercosulistas também não apresentam quaisquer relações jurídicas que 

permitam o estabelecimento de um diálogo jurídico e político entre seus Parlamentos 

Nacionais e o PARLASUL, o que dificulta a atuação deste Parlamento na integração 

mercosulista. 

17. A partir do estudo das competências do PARLASUL, verificou-se 

que estão ausentes as funções clássicas atribuídas aos Parlamentos, tais como: a 

função legislativa, o poder financeiro, inclusive com a sua vertente investigatória 

sobre políticas de tributação e de despesa pública do Poder Executivo dos Estados-

partes, a função jurisdicional e a função deliberativa que são primordiais numa 

democracia representativa. As funções de orientação política, de comunicação e de 

indagação estão previstas em alguma medida dentre as competências atribuídas ao 

PARLASUL, mas, na prática, não foram ainda efetivamente implementadas como se 

vislumbra a partir do estudo das Atas das Sessões Plenárias. 

18. A função de controle político está prevista no artigo 4º, incisos 4, 

5, 6, 7 e 19 do Protocolo Constitutivo, mas as competências se mostram muito 
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ambiciosas e não vem sendo efetivamente utilizadas pelo PARLASUL, sobretudo 

porque alguns dispositivos dependem de regulamentação específica pelo regimento 

interno a qual não foi realizada até o presente momento.  

19. O artigo 4º, inciso 14 do Protocolo Constitutivo contemplou 

outra vertente da função legislativa atribuída ao PARLASUL, pois o autorizou a 

elaborar estudos e anteprojetos de normas nacionais orientados a harmonização das 

legislações nacionais dos Estados-partes com a posterior comunicação aos 

Parlamentos nacionais para eventual análise. O efetivo exercício desta competência 

seria crucial para o fortalecimento da função legislativa do Parlamento, contribuindo 

para a construção de um direito comunitário no bloco mercosulista, sobretudo em 

relação aos direitos da pessoa humana trabalhadora. Entretanto, na fase atual em que 

se encontra o PARLASUL, ele ainda não atua como colegislador e nem como 

codecisor dos Parlamentos nacionais dos Estados-partes do bloco, o que evidencia o 

aprofundamento do déficit democrático na integração mercosulista. 

20. O artigo 20 do Protocolo Constitutivo trata do orçamento do 

PARLASUL e, consequentemente, de sua função financeira. Este Parlamento não 

possui autonomia para fixar o seu orçamento que fica ao alvedrio do Conselho do 

Mercado Comum do MERCOSUL, enfraquecendo sua atuação parlamentar, 

limitando suas receitas, de modo que ele não pode atuar como representação política 

independente dos governos dos Estados-partes do bloco. Inclusive, houve divulgação 

de notícia recente de que o PARLASUL está passando por uma crise financeira, não 

tendo orçamento para o pagamento dos salários dos funcionários e para a 

manutenção da estrutura de comunicação e de assessoria que funciona atualmente 

em Montevidéu, comprometendo o próprio funcionamento do órgão. 

21. No que tange ao processo eleitoral para a eleição dos 

Parlamentares do PARLASUL, há assimetrias entre os Estados-partes do 

MERCOSUL. Até o presente momento, somente o Paraguai realizou as eleições 

diretas para a escolha de seus dezoito Parlamentares – baseadas nas Resoluções 

Eleitorais do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral paraguaio sob nº 55/07, para as 

eleições de 2008, e sob nº 65/12 para as eleições de 2013 -, enquanto os demais 

Estados-partes buscam a aprovação de uma legislação nacional que regulamente o 

referido pleito. A Argentina aprovou recentemente a Lei nº 27.120 – sancionada em 

29 de dezembro de 2014 e promulgada em 06 de janeiro de 2015 - que introduziu 

significativas alterações no Código Eleitoral argentino, bem como na Lei n° 26.215 
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acerca do financiamento dos partidos políticos a fim de regulamentar em definitivo a 

eleição dos Parlamentares do MERCOSUL no país. O Brasil possui dois projetos de 

lei - Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 5.279/09 e Projeto de Lei do 

Senado Federal nº 126/11 – que se encontram praticamente parados em suas 

respectivas Casas Legislativas, não evoluindo a fim de regular a eleição direta dos 

representantes brasileiros no PARLASUL. Por seu turno, o Uruguai e a Venezuela 

também não apresentaram até o momento nenhuma regulamentação para as eleições 

diretas dos seus representantes ao Parlamento do MERCOSUL. É possível que a 

ausência de aprovação de textos normativos para viabilizar as eleições diretas dos 

Parlamentares do MERCOSUL esbarre na questão financeira e orçamentária dos 

países mercosulistas, especificamente em relação ao pagamento dos vencimentos 

mensais e das despesas de pessoal oriundos da atividade parlamentar, dificultando a 

consolidação da representação política no bloco. 

22. O processo eleitoral no PARLASUL se encontra precário e 

desarticulado, comprometendo a sua credibilidade na representação política dos 

povos da região e aprofundando o déficit democrático já existente em função da 

ausência no referido Parlamento das funções clássicas atribuídas aos Poderes 

Legislativos na contemporaneidade. Tal situação é corroborada pelo fato de que 

somente o Paraguai já realizou eleições diretas para os seus representantes no 

PARLASUL e a Argentina caminha para a formalização desse processo provavelmente 

em outubro de 2015, enquanto no Uruguai, na Venezuela e no Brasil não há 

perspectiva para a efetivação das eleições para os Parlamentares mercosulistas. É 

preciso avançar mais na realização das eleições dos parlamentares, de forma 

simultânea em todos os Estados-partes, através de sufrágio direto, universal e secreto 

dos cidadãos mercosulistas a fim de dar credibilidade e sustentabilidade política ao 

PARLASUL para sua efetiva atuação no bloco mercosulista. 

23. Os vários entraves apontados que impedem a concretude da 

integração regional nas relações de trabalho poderiam ser superados se fosse 

concedido ao PARLASUL maior poder de atuação, elegendo democraticamente os 

seus Parlamentares pelo sufrágio popular, fortalecendo suas funções e competências 

enquanto Parlamento da integração, sobretudo para a harmonização das legislações 

trabalhistas entre os Estados-partes e elaboração do direito laboral comunitário. 

24. Um avanço na atuação do PARLASUL, foi a realização de 

Audiência Pública, em 28 de novembro de 2008, a fim de analisar a Declaração 



297 
 

 
 

Sociolaboral nos dez anos de sua existência, discutindo, ainda, a ausência de sua força 

normativa vinculante e coercitiva para os países integrantes do bloco, inclusive, 

havendo propostas para sua conversão em tratado internacional para a 

implementação dos direitos laborais. Além disso, houve a apresentação pelo 

Parlamento do MERCOSUL da Recomendação nº 16/2009 que objetivava a elevação 

da Declaração Sociolaboral do MERCOSUL à categoria de Protocolo. Entretanto, não 

se evoluiu nos debates que envolvem tais propostas que se encontram estagnadas, 

apesar de serem temáticas primordiais e nevrálgicas para a evolução da integração 

regional mercosulista na seara laboral. 

25. Apesar da ampla tutela jurídica do trabalho digno e dos direitos 

sociais trabalhistas, há notória dificuldade na sua concretização nos Estados 

mercosulistas, consoante problemática relacionada aos direitos humanos na 

contemporaneidade, sendo um problema não atinente ao mundo jurídico, mas de 

cunho político, consoante Norberto Bobbio já anteviu na “Era dos Direitos”. Falta 

efetivamente vontade política dos governos dos Estados mercosulistas para a 

efetivação de ações, políticas públicas e projetos mais concretos para a 

implementação do trabalho digno e dos direitos sociais trabalhistas no bloco, pois 

ainda prevalece a “vontade” do capitalismo global excludente.  A ausência deste 

“querer político” por partes dos países-membros do MERCOSUL pode ser aferida a 

partir dos dados estatísticos apresentados pelo “mercado” de trabalho, no período de 

1998 a 2013, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e na Venezuela. 

26. O mapeamento do “mercado” de trabalho no MERCOSUL, a 

partir dos dados estatísticos analisados, aponta que os trabalhadores têm mais 

escolaridade que a média, porém trabalham numa jornada de trabalho bem mais 

extensa para ganhar o mesmo salário ou até mesmo valor inferior. No MERCOSUL 

está ocorrendo a substituição da mão de obra masculina pela feminina, 

normalmente com salários mais baixos, bem como houve o aumento na participação 

da força de trabalho na terceira idade, com exceção do Brasil e da Venezuela que 

apresentaram tendência inversa. Nos Estados mercosulistas as taxas de inatividade 

adulta e juvenil, apesar de apresentarem queda, ainda se encontram em patamares 

elevados, porém, as taxas de desemprego no geral diminuíram ao longo do período 

analisado.  

27. Os dados estatísticos analisados indicam, ainda, a queda da 

participação da força de trabalho nos empregos dos setores primário e secundário e 
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aumento no setor terciário onde os salários e as condições de trabalho são piores 

para os trabalhadores, indicando a precarização das relações de trabalho. A partir 

dos dados obtidos para o MERCOSUL, não se vislumbra significativa piora das 

relações de trabalho nos países integrantes do bloco, inclusive, há a diminuição das 

taxas de desemprego e o aumento das taxas de escolaridade. Entretanto, tais dados 

podem apresentar certa divergência com a realidade vivenciada nos mercados de 

trabalho, pois foram fornecidos diretamente pelos próprios Estados mercosulistas à 

Organização Internacional do Trabalho. Pode ter ocorrido certa manipulação das 

informações prestadas no intuito de apresentar “melhores” indicadores acerca das 

relações de trabalho para esta organização internacional no intuito de demonstrar o 

cumprimento da Agenda de Trabalho Decente. Porém, a pesquisa não tem como 

aferir se realmente os indicadores apresentados pelo MERCOSUL refletem uma 

realidade laboral distorcida em seus indicadores para os Estados-partes. 

28. É notório que a partir do Consenso de Washington, foram 

adotadas medidas e ações de cunho neoliberal pelos Estados as quais influenciaram 

no respeito e na garantia dos direitos sociais trabalhistas. Tal situação reflete 

mudanças no “mercado” de trabalho no âmbito da chamada reestruturação 

capitalista. Nesse contexto, há a redução do emprego direto e maior subcontratação 

de trabalhadores, crescem os requisitos de qualificação na contratação, mas há 

redução do emprego estável, maior desemprego e subemprego, havendo 

proliferação de ocupações não enquadradas na concepção de trabalho assalariado e 

de empregado. Os contratos de trabalho normalmente são de curta duração, 

temporários ou a tempo parcial, predominando terceirizações e subcontratação ou, 

ainda, contratação de antigos trabalhadores agora “revestidos” de pequenos 

empresários (pessoas jurídicas) prestadores de serviço aos seus antigos “patrões”. 

Entretanto, a condição atual do trabalho assalariado na América Latina também é 

reflexo de seu passado de colônias de exploração o que impactou na conformação do 

“mercado” de trabalho e de suas relações de trabalho. 

29. Não se pode olvidar que a integração regional no MERCOSUL 

está inserta num contexto mais amplo de mudanças jurídicas, políticas e econômicas 

e nas relações internacionais ocorridas no cenário mundial a partir do século XX que 

concorreram para a progressiva inserção dos direitos humanos nas ordens jurídicas 

contemporâneas a fim de resguardar a pessoa humana e sua dignidade, bem como 

está sob a influência de diferentes ondas do regionalismo – regionalismo aberto e, 
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atualmente, regionalismo pós-liberal – que direcionaram a conformação das 

estratégias e ações na integração mercosulista. Na contemporaneidade está havendo 

o desenvolvimento de normas com vistas à resolução de problemas comuns, de cunho 

global, regional e local, em face da mitigação da concepção clássica de soberania dos 

Estados e da redução de sua autonomia em prol de acordos internacionais comuns, 

do fortalecimento das organizações internacionais e do reconhecimento da própria 

humanidade como sujeito de direito no plano internacional. 

30. Sob a influência do regionalismo pós-liberal, evidencia-se que o 

MERCOSUL está buscando a ampliação de sua agenda social e já houve, em termos 

concretos, a criação, em 2009, do Instituto de Políticas Públicas em Direitos 

Humanos do MERCOSUL (IPPDH) com sede em Buenos Aires na Argentina; a 

criação, em 2007, do Instituto Social do MERCOSUL (ISM) com sede em Assunção 

no Paraguai; a criação, em 2010, da Unidade de Apoio à Participação Social do 

MERCOSUL (UPS) com sede em Montevidéu no Uruguai; a criação, em 2005, do 

Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM) a fim de financiar 

projetos para melhorar a infraestrutura da região, impulsionando a produtividade 

econômica dos Estados-partes e promovendo o desenvolvimento social e, finalmente, 

o fortalecimento de outros aspectos relacionados à democracia e à participação 

política com a criação do Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL) em 2005. 

31. Vislumbra-se a necessidade de ampliação da agenda 

integracionista além dos aspectos meramente comerciais e econômicos para incluir 

outras temáticas: a cultura, a ciência e a tecnologia, a cooperação em matéria de 

segurança e defesa, as questões sociais envolvendo, inclusive, a multiculturalidade 

dos povos, a integração na infraestrutura, financeira e de produtividade etc. Somente 

com a ampliação efetiva da agenda da integração mercosulista, sobretudo para 

alcançar os aspectos sociais e trabalhistas inerentes ao processo, é que se poderá 

caminhar efetivamente para a consolidação de uma comunidade no bloco 

mercosulista. 

32. O homem e a própria humanidade assumiram a condição de 

sujeitos de direito no plano internacional com capacidade postulatória perante 

Cortes, Tribunais e Comitês Internacionais, influenciando a construção de um direito 

que busque a realização da justiça e da preservação da paz em substituição ao uso 

estrito da guerra e da força armada para a resolução dos conflitos, promovendo uma 

coexistência mais harmônica dos povos. Então, nesse contexto, em face da existência 
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no século XXI de um Direito Constitucional que se entrelaça ao Direito Internacional 

– alguns autores falam de Constitucionalismo Global, de Constitucionalismo de 

Direito Internacional, de Direito Constitucional Internacional - o PARLASUL terá 

papel crucial no desenvolvimento de uma legislação complementar ao direito dos 

Estados-partes e na consolidação de um direito supranacional, sobretudo direcionado 

para a tutela dos direitos sociais dos trabalhadores, sendo imperioso fortalecer este 

Parlamento da integração com o seu pleno funcionamento para a tutela aos direitos 

humanos.  

33. O problema do déficit democrático não atinge somente o 

PARLASUL, mas é apreendido em outros Parlamentos da integração na América 

Latina, como é o caso do Parlamento da Integração Regional Andina – 

PARLANDINO que não apresenta todas as competências ou funções clássicas 

atribuídas aos parlamentos, estando ausente a função legislativa, o poder financeiro, 

inclusive com a sua vertente investigatória, a função jurisdicional e encontra-se 

mitigada a função de controle político. Além disso, em razão do elevado custo para a 

eleição dos parlamentares andinos que recai sobre os países-membros (Bolívia, 

Equador, Colômbia e Peru) com economias baseadas num sistema agrário-

exportador sem muito dinamismo, bem como questões de cunho financeiro que 

atingem especificamente a Colômbia para continuar com a sede deste parlamento, 

verifica-se que o PARLANDINO passa por grave crise institucional e de representação 

política dos povos da sub-região andina. Há propostas para sua extinção ou, ainda, 

para sua incorporação a um Parlamento mais amplo que seria criado pela União de 

Nações Sul-Americanas (UNASUL) e somente o futuro dirá qual o caminho que se 

adotou. 

34. Em sentido semelhante, é o caso do Parlamento Centro-

Americano - PARLACEN que, na atualidade, é visto pela maioria da população dos 

seus Estados-partes e por alguns governantes como um organismo inoperante com 

elevado custo para a manutenção da estrutura institucional, sendo, muitas vezes, 

percebido como “dispensável” e “inútil” para os povos da região centro-americana. É 

notório que no PARLACEN também inexiste as funções clássicas atribuídas aos 

parlamentos, estando ausente a função legislativa, o poder financeiro, a função 

jurisdicional e a função de controle político as quais são primordiais numa 

democracia representativa, possuindo mais funções relacionadas a uma diplomacia 

parlamentar. Entretanto, em 20 de fevereiro de 2008, foi aprovado o Protocolo de 
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Reforma ao Tratado Constitutivo do PARLACEN cujas modificações introduziram 

novas competências às funções deste parlamento, inclusive, sendo-lhe facultado a 

propositura de legislação em matéria de integração, bem como normas para a 

harmonização das leis nos Estados-membros. É preciso acompanhar o 

desenvolvimento do PARLACEN nos próximos anos, a partir da aprovação deste 

tratado, para verificar se efetivamente conseguirá promover a legítima representação 

política dos povos centro-americanos, contribuindo para o aperfeiçoamento da 

integração regional no âmbito político, social e econômico. 

35. No caso do MERCOSUL, para a viabilidade da sua integração 

regional é imperioso o fortalecimento das funções e das competências do seu 

Parlamento, bem como de sua atuação autônoma e democrática, impactando na 

construção de um direito comum na seara laboral entre os Estados mercosulistas. 

Não há outro caminho, é preciso absorver os impactos positivos que o regionalismo 

pós-liberal está trazendo para a integração no MERCOSUL, sobretudo em relação à 

incorporação das questões sociais, culturais e políticas à agenda de atuação do 

bloco, para fortalecer o PARLASUL enquanto instituição supranacional e 

democrática. 

36. Vislumbra-se que o PARLASUL, no exercício efetivo e legítimo 

de suas funções, em especial a legislativa, poderá contribuir para a elaboração de 

uma “Carta Sociolaboral para os Povos Mercosulistas” com aplicabilidade imediata 

e eficácia plena em todos os Estados-partes do bloco, predominando, inclusive, 

sobre o direito interno de cada país, tendo inspiração na “Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia” que é um modelo na atualidade. 

37. Seria fundamental a construção no MERCOSUL de um “Estado 

Constitucional Cooperativo”, conforme definido por Peter Häberle, a fim de 

viabilizar o próprio sucesso do PARLASUL e da integração regional mercosulista 

como um todo. O Estado Constitucional cooperativo ou, mais ainda, solidário não 

seria um Estado “fechado” à ordem internacional – como outrora se firmou o 

Estado constitucional nacional -, mas é um Estado “aberto” às relações 

internacionais, havendo um entrelaçamento entre os direitos constitucional e 

internacional no século XXI para a efetiva tutela aos direitos sociais laborais no 

MERCOSUL. 

38. Em consonância também com o regionalismo pós-liberal, é 

preciso que os governantes dos Estados mercosulistas promovam o retorno da 
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política à agenda da integração (um efetivo “querer político”) a fim de construir 

propostas sólidas para desencadear o desenvolvimento social e econômico para a 

região, superando as crises econômicas atualmente existentes e buscando maior 

autonomia frente ao mercado nos campos da política exterior e do desenvolvimento. 

Além disso, é imperioso que haja o direcionamento da atenção dos Estados 

mercosulistas para os temas sociais e laborais que necessariamente estão envolvidos 

no projeto integracionista, no intuito de reduzir as assimetrias do desenvolvimento, 

buscando uma integração regional solidária que se paute na redução da pobreza e 

das desigualdades sociais e regionais, caso contrário, todo o processo se esvanecerá. 

39. É necessário aprofundar a integração regional no MERCOSUL 

com a adoção de políticas públicas comuns e articuladas na seara laboral e social 

entre os Estados-partes, pois ainda totalmente ausentes, havendo apenas a adoção 

de ações individualmente por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela em 

cumprimento à Agenda de Trabalho Decente proposta pela OIT. As conquistas 

trabalhistas até o presente momento foram bastante pontuais como, por exemplo, 

os Acordos de Seguridade Social e sobre Residência de Nacionais firmados no bloco, 

sendo preciso avançar mais. Em face da crescente tutela da dignidade da pessoa 

humana, inclusive do trabalhador, nos documentos internacionais e nos textos das 

Constituições em busca da concretização da paz e do respeito aos direitos humanos, 

a humanidade ou o mundo inteiro (totus orbis) deve ser colocada no lugar dos 

Estados como referencial unificador do Direito, conforme apontou Luigi Ferrajoli. 

40. A necessidade de se elevar o nível institucional do bloco 

mediante a criação de instituições de caráter supranacional é patente porque 

promove a consolidação do Estado Democrático de Direito e maior tutela aos direitos 

dos povos mercosulistas. Então, nesse aspecto particular, o papel do PARLASUL é 

crucial, sendo urgente a necessidade de regulamentação das eleições diretas para os 

Parlamentares do MERCOSUL a fim de legitimar a representação deste órgão no 

bloco, de modo independente dos governos dos Estados-partes. Provavelmente, será 

necessário certo tempo para o atingimento desta etapa no processo de integração 

mercosulista, mas é preciso que os Estados-partes deleguem o exercício de suas 

soberanias para as entidades supranacionais que comporão o MERCOSUL, inclusive 

para o PARLASUL que deve ser apenas uma delas, mas, com certeza, a principal em 

face de seu papel de representação política e democrática dos cidadãos mercosulistas. 

  



303 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia, revisão da tradução e tradução dos 
novos textos Ivone Castilho Benedetti, 5. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

ACCIOLY, Elizabeth. MERCOSUL e União europeia: estrutura jurídico-
institucional, 4. ed. rev. e atual. 1. reimpr., Curitiba: Juruá, 2011. 

ALTAVILA, Jayme de. Origem dos direitos dos povos, 11. ed., São Paulo: Ícone, 
2006. 

ALVES, José Augusto Lindgren. Os direitos humanos como tema global, São 
Paulo: Perspectiva, 2003. 

ARENDT, Hannah. A condição humana, 10. ed., Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2008. 

ARGENTINA. Constituição da República Argentina. Disponível em: 
<http://www.presidencia.gob.ar/images/stories/constitucion-nacional-
argentina.pdf>, acesso em: 27 mar. 2015. 

_____. Lei nº 27.120 - Elección de parlamentarios del MERCOSUR, 
disponível em: <http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-
244999/240491/norma.htm>, acesso em: 06 jan. 2015. 

ARISTÓTELES. Política, tradução de Pedro Constantin Tolens, 4. ed., São Paulo: 
Martin Claret, 2008. 

ARIGÓN, Mario Garmendia. Modificación de condiciones de trabajo en Uruguay, 
IUSLabor, n. 3, 2014, p. 01-09, Disponível em: 
<http://www.raco.cat/index.php/IUSLabor>, acesso em: 05 mar. 2015 

BALASSA, Bela. Teoria da integração econômica, 3. ed., tradução de Maria 
Filipa Gonçalves e Maria Elsa Ferreira, Livraria Clássica Editora: Lisboa, 1961. 

BAQUER, Lorenzo Martín-Retortillo e OTTO Y PARDO, Ignacio de. Derechos 
fundamentales y Constitución, Madrid: Editorial Civitas S.A, 1988. 

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: 
fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora, 6. ed. rev., atual. e 
ampl., São Paulo: Saraiva, 2008. 

BARTOLOMEI, Franco. La dignitá umana come concetto e valore 
costituzionale, Torino: Italia, G. Giappichelli Editore, 1987. 

BATTAGLIA, Felice. Filosofia do trabalho, tradução de Luís Washington Vita e 
Antônio D’Elia, Saraiva: São Paulo: 1958. 



304 
 

 
 

BERGEL, Jean-Louis. Teoria geral do direito, tradução de Maria Ermantina de 
Almeida Prado Galvão, 2. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

BETHELL, Leslie (Org.). A América Latina após 1930: economia e Sociedade, 
tradução de Geraldo Gerson de Souza, 1. ed. 1. reimpr., volume VI, São Paulo: 
EDUSP, 2009. 

_____.  História da América Latina: de 1870 a 1930, tradução de Geraldo 
Gerson de Souza, volume IV, 1. ed. 1. reimpr.,  São Paulo: EDUSP; Brasília: Fundação 
Alexandre de Gusmão, 2009. 

_____. História da América Latina: a América latina colonial, tradução de Mary 
Amazonas Leite de Barros e Magda Lopes, volume II, 1. ed. 2. reimpr.,  São Paulo: 
EDUSP; Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2008. 

BASTOS, Celso. Curso de direito financeiro e de direito tributário, São Paulo: 
Saraiva, 1991. 

BÍBLIA SAGRADA. Edição Pastoral, tradução, introdução e notas de Ivo Storniolo, 
São Paulo: Paulus, 88. reimpr., 2013. 

BIELSCHOWSKY, Ricardo (Org.). Cinquenta anos de pensamento na CEPAL, 
v. 1, Rio de Janeiro: COFECON/Record, 2000. 

_____. Vigência das contribuições de Celso Furtado ao estruturalismo, Revista da 
CEPAL, número especial em português, mai. 2010, p. 183-191. 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, tradução de Carlos Nelson Coutinho, 
apresentação de Celso Lafer, nova ed., 5. reimpr., Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 
2004. 

_____. Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política, tradução 
de Marco Aurélio Nogueira, 14. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 
política, v. 1, tradução de Carmen C. Varriale e outros, 13. ed. reimpr., Brasília: 
UNB, 1998. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, 22. ed., atual. e ampl., São 
Paulo: Malheiros, 2008. 

BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga Silveira 
(Coords.). Constituição e democracia, Rio de Janeiro: Malheiros Editores, 2006. 

BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a 
proteção dos direitos fundamentais, São Paulo: Método, 2008. 

BORN, Rogério Carlos. Direito eleitoral internacional e comunitário, 
Curitiba: Juruá, 2012. 



305 
 

 
 

BRAGA Márcio Bobik e PINTO, Hugo Eduardo Meza. A lógica do regionalismo 
na América Latina e a Comunidade Andina das Nações, disponível em: 
<http://www.usp.br/prolam/downloads/versao3.doc>, acesso em: 20 jan. 2015. 

BRAGA, Márcio Bobik. Integração econômica na América Latina: uma interpretação 
das contribuições da CEPAL, Cadernos PROLAM/USP, São Paulo: LTr, ano I, v. 1, 
n. 1, 2002, p. 1-26. 

BRANDÃO, Pedro Augusto Domingues Miranda. O novo constitucionalismo 
pluralista latino-americano: participação popular e cosmovisões indígenas 
(Pachamama e Sumak Kawsay), Dissertação, Mestrado em Direito, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2013. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>, 
acesso em: 27 mar. 2015. 

BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho 
no século XX, tradução de Nathanael C. Caixeiro, 2. ed., Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 1980. 

BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente: análise jurídica da 
exploração, trabalho forçado e outras formas de trabalho indigno, São Paulo: LTr, 
2004. 

CAGGIANO, Monica Herman Salem (Coord.). Tendências e desafios do 
constitucionalismo latino-americano, Cadernos de Pós-Graduação em Direito - 
USP, São Paulo, n. 3, parte 2, 2011. 

_____ (Org.). O voto nas américas, Barueri: Manole, 2008. 

_____. Direito parlamentar e direito eleitoral, Barueri: Manole, 2004. 

_____. O cidadão-eleitor. O voto e o papel que desempenha no quadro 
brasileiro, in: MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva (Org.). As vertentes do 
direito constitucional contemporâneo, Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, 
p. 535-557. 

CAMPOS, Dejalma de. Direito financeiro e orçamentário, São Paulo: Atlas, 
1995. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 
constituição, 6. ed., Coimbra: Livraria Almedina, 2002. 

CARRÉ DE MALBERG, Raymond. Teoria general del Estado, tradução de José 
Lión Depetre, 2. ed., México: Fondo de Cultura Económica, 1998. 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho, 3. ed., Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 



306 
 

 
 

CARVALHO, Salo de. Como (não) se faz um trabalho de conclusão: 
provocações úteis para orientadores e estudantes de Direito, 2. ed., São Paulo: 
Saraiva, 2011. 

CAROSINI, Leticia. Visión panorámica del sector cooperativo en Paraguay: 
una importante contribución al desarrollo nacional, Oficina de la OIT para los Países 
Andinos, La Paz, 2012. 

CASELLA, Paulo Borba, ACCIOLY, Hildebrando e SILVA, G. E. do Nascimento. 
Manual de direito internacional público, 19. ed., São Paulo: Saraiva, 2011. 

CASTRO, Rita de Cássia Marques Lima de. Vozes da independência, Cadernos 
PROLAM/USP, São Paulo: LTr, a. 10, v. 1, 2011, p. 51-72. 

CEPAL. O regionalismo aberto na América Latina e no Caribe: a integração a 
serviço da transformação produtiva com equidade, in: BIELSCHOWSKY, Ricardo 
(Org.). Cinquenta anos de pensamento na CEPAL, v. 2, COFECON/Record: Rio 
de Janeiro, 2000, p. 937-958. 

CLÈVE, Clèmerson Merlin. Direito Constitucional, novos paradigmas, 
Constituição global e processos de integração, in: BONAVIDES, Paulo; LIMA, 
Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga Silveira (Coords.). Constituição e 
democracia: Estudos em homenagem ao professor J. J. Gomes Canotilho, Rio de 
Janeiro: Malheiros Editores, 2006, p. 35-48. 

COELHO, Fábio Ulhôa e NUNES, Marcelo Guedes. A jurimetria a serviço da 
advocacia, disponível em: <http://www.abjur.org.br/jurimetria-a-servico-da-
advocacia.php>, acesso em: 21. mar. 2015. 

COLEÇÃO GRANDES HERÓIS BÍBLICOS, Profetas: Oséias, Amós, Isaías, 
Miquéias, Daniel, Jeremias, Ezequiel, Jonas, Zacarias, v. 1, Revista das Religiões, São 
Paulo: Editora Abril, 2006. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, 3. 
reimpr., São Paulo: Saraiva, 2007. 

_____. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno, 5. ed. rev. e atual., São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

COUTINHO, Grijalbo Fernandes. O direito do trabalho flexibilizado por FHC 
e Lula, São Paulo: LTr, 2009. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. A constituição na vida dos povos: da idade média ao 
século XXI, São Paulo: Saraiva, 2010. 

_____. Elementos de teoria geral do Estado, São Paulo: Saraiva, 30. ed., 2011. 

DE CICCO, Claudio e GONZADA, Álvaro de Azevedo. Teoria geral do Estado e da 
ciência política, 5. ed. rev. e atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 



307 
 

 
 

DICIONÁRIO Houaiss Eletrônico, disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/>, 
acesso em: 10 abr. 2015. 

DRI, Clarissa Franzoi e PAIVA, Maria Eduarda. PARLASUL, um novo ator no 
processo decisório do MERCOSUL?, Anais do 36º Encontro Anual da ANPOCS, 
2012. 

DRUMMOND, Maria Claudia. A democracia desconstruída: o déficit 
democrático nas relações internacionais e os parlamentos da integração, Brasília: 
Senado Federal, 2010. 

_____. Nota informativa nº 1966, de 2013, disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
mistas/cpcms/eleicoes-parlasul-brasil/nota-informativa-nr.-1966>, acesso em: 06 
jun. 2015. 

ERTHAL, Juliana. Democracia e parlamentos regionais: PARLACEN, PARLANDINO 
E PARLASUL, Observador On Line, n.1, v. 9, nov. 2006, p. 14-24. 

ESCOBAR-GARCÍA, Claudia. ¿Constitucionalismo global? Vicisitudes y 
contingencias del proceso a partir de algunas experiencias en América Latina, 
Revista Díkaion, v. 21, n. 1, Chía, Colombia, 2012, p. 79-118. 

EUROLAT. Declaração de apoio ao Parlamento Andino, disponível em: 
<http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/athen
s2014/adopted_docs/andean_parliament/ap101.595v02_pt.pdf>, acesso em: 20 jan. 
2015. 

FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno, tradução de Carlo Coccioli 
e Márcio Lauria Filho, São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

_____. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais, tradução de 
Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela Cadermatori, Hermes Zaneti Júnior, 
Sérgio Cadermatori, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. 

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, 
decisão, dominação, 5. ed., São Paulo: Atlas, 2007. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais, São 
Paulo: Saraiva, 1999. 

_____. Estado de direito e Constituição, 3. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 
2004. 

_____. Do processo legislativo, 4. ed. atual., São Paulo: Saraiva, 2001. 

FIGUEIREDO, Alexandre Ganan de Brites. A união de nações sul-americanas: 
institucionalidade e desafios, Cadernos PROLAM/USP, São Paulo: LTr, v. 13, n. 
24, 2014, p. 137-152. 



308 
 

 
 

FONSECA, Julia de Vargas. Regionalismo pós-liberal? Uma análise da 
agenda não comercial do MERCOSUL (1991-2013), Trabalho de Conclusão de 
Curso, Universidade Federal de Santa Catarina, 2013. 

FRANCISCO, José Carlos e MESSA, Ana Flávia. Tratados internacionais sobre 
direitos humanos e poder constituinte, in: PAGLIARINI, Alexandre Coutinho; 
DIMOULIS, Dimitri (Coords.). Direito constitucional e internacional dos 
direitos humanos, Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 241-275. 

FURLAN, Fernando de Magalhães. Supranacionalidade nas associações de 
Estados: repensando a soberania, Curitiba: Juruá, 2008. 

FURTADO, Celso. Formação econômica da América Latina, 2. ed., Rio de 
Janeiro: Lia Editor S.A, 1970. 

_____. Formação econômica do Brasil, 23. ed., São Paulo: Editora Nacional, 
1989. 

GADELHA, Regina Maria A. MERCOSUL a UNASUL: avanços do processo de 
integração, São Paulo: EDUC, 2013. 

GAMBA, Juliane Caravieri Martins. O Projeto de norma da Corte de Justiça do 
MERCOSUL e o (des)amparo aos direitos humanos, Cadernos PROLAM/USP, 
São Paulo: LTr, v. 20, 2012, p. 85-114. 

GARCIA, Maria. A integração dos Estados: o Brasil no MERCOSUL, Revista 
Direito Constitucional e Internacional, São Paulo: Revista Tribunais, n. 35, 
2001, p. 16-23. 

____. Desobediência civil: direito fundamental, 2. ed. rev. atual. e ampl., São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 

_____. Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana, a ética da 
responsabilidade, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 

_____. Mas, quais são os direitos fundamentais?, Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, Revista dos Tribunais, a. 10, n. 39, abr./jun. 
2002, São Paulo, p. 115-123. 

GARCIA, Maria; GAMBA, Juliane Caravieri Martins e MONTAL, Zélia Maria Cardoso 
(Coords.). Direito constitucional internacional: o direito da coexistência e da 
paz, Curitiba: Juruá, 2012. 

GEORGES, Pascal. Compreender Kant, introdução e tradução de Raimundo Vier, 
3. ed., Petrópolis: Vozes, 2007. 

GHIONE, Hugo Barretto. Consecuencias de la Declaración Sociolaboral del 
MERCOSUR en la interpretación y aplicación de las normas laborales en los 
ordenamientos nacionales, Gaceta Laboral, v. 8, n. 3, Universidad del Zulia, 
Venezuela, septiembre-diciembre, 2002, p. 355-372. 



309 
 

 
 

GONTIJO, Claudio. As duas vias do princípio das vantagens comparativas 
de David Ricardo e o padrão-ouro: um ensaio crítico, disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
31572007000300006>, acesso em: 08 mai. 2015. 

HÄBERLE, Peter. Estado constitucional cooperativo, tradução de Marcos 
Augusto Maliska e Elisete Antoniuk, Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 

HERNANDEZ ALVAREZ, Oscar e RICHTER DUPRAT, Jacqueline. Democracia y 
derecho del Trabajo: Referencia al caso venezolano, Gaceta Laboral [on line], 2010, 
v. 16, n.2, p. 175-193. 

HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional (selección), Centro de 
Estúdios Constitucionales, Madrid: Espanha, 1983. 

_____. A força normativa da Constituição, tradução de Gilmar Mendes, Sergio 
Antonio Fabris Editor: Porto Alegre, 1991. 

HOBBES. Thomas. Do cidadão, tradução de Fransmar Costa Lima, São Paulo: 
Martin Claret, 2006. 

HOBSBAWM, Eric J. A era do capital, 1848-1857, tradução de Luciano Costa 
Neto, 15. ed. rev., 3. reimpr., São Paulo: Paz e Terra, 2012. 

_____. Globalização, democracia e terrorismo, 2. reimpr., São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008. 

JOHNSON, Allan G. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem 
sociológica, tradução de Ruy Jungmann e consultoria de Renato Lessa, Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1997. 

KANT, Immanuel.  Começo conjectural da história humana, tradução de 
Emilson Menezes, São Paulo: Editora UNESP, 2010. 

_____. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos, 
tradução de Leopoldo Holzbach, 1. reimpr., São Paulo: Martin Claret, 2008. 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, tradução de J. Cretella Júnior e Agnes 
Cretella, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o 
pensamento de Hannah Arendt, 6. reimpr., São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

LEMBO, Claudio. A pessoa: seus direitos, Barueri: Manole, 2007. 

LESSA, Luiz Carlos. Dicionário da doutrina social da Igreja: doutrina social da 
Igreja de A a Z, São Paulo: LTr, 2004. 

LOBO, Maria Teresa de Cárcomo. Manual de direito comunitário, Curitiba: 
Juruá, 2007. 



310 
 

 
 

LUCIANO, Bruno Theodoro. Eleições na integração regional: desenvolvimento das 
proposições nacionais para as eleições diretas do Parlamento do MERCOSUL, 
Revista E-legis, Brasília, n. 13, jan./abr. 2014, p. 57-72. 

LUÑO, Antonio Enrique Perez. Los derechos fundamentales, 9. ed., Madrid: 
Tecnos, 2007. 

MAIOR, Jorge Luiz Souto. Curso de direito do trabalho: teoria geral do direito 
do trabalho, v. 1, parte 1, São Paulo: LTr, 2011. 

MALAMUD, Andrés e SOUSA, Luís de. Parlamentos supranacionais na Europa e na 
América Latina: entre o fortalecimento e a irrelevância, Contexto Internacional 
(PUC), Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, jul.-dez. 2005, p. 369-412. 

MANSUETI, Hugo Roberto. Formación profesional y libre circulación de 
trabajadores en el MERCOSUR, 2007, disponível em: 
<http://www.estudiomansueti.com/img/articulos/art-2007-6-
formacionprofesional.pdf>, acesso em: 17 jan. 2015. 

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe, tradução de Brasil Bandecchi, São Paulo: 
Centauro, 2001. 

MARIANO, Karina L. P. e BRESSAN, Regiane Nitsch; et. al. O problema do déficit 
democrático nos processos de integração regional, Relatório Final do Grupo 
de Estudos Interdisciplinares sobre Cultura e Desenvolvimento (GEICD) da 
Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, Araraquara, 2014. 

MARIANO, Karina Lilia Pasquariello. A eleição parlamentar no MERCOSUL, 
Revista Brasileira de Política Internacional, v. 54, p. 138-157, 2011. 

MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva (Org.). As vertentes do direito 
constitucional contemporâneo, Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. 

MARTÍNEZ, Gregorio Peces-Barba. Derechos sociales y positivismo jurídico: 
escritos de filosofia jurídica y política, Cuadernos Bartolome de Las Casas n. 11, 
Madrid: Dykinson, 1999. 

MELLO, Celso Duvivier Albuquerque de. Direito constitucional internacional: 
uma introdução, 2. ed. rev., Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000. 

_____. Direito internacional da integração, Rio de Janeiro: Renovar, 1996. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira. Conteúdo jurídico do princípio da 
igualdade, 3. ed., 17 tir., São Paulo: Malheiros Editores, 2009. 

MENDONÇA JÚNIOR, Wilson. O regionalismo pós-liberal na América do Sul, 
Revista Conjuntura Internacional, v. 11, n. 1, Belo Horizonte, 2014, p. 18-24. 

MENEZES, Wagner. Direito internacional na América Latina, Curitiba: Juruá, 
2009. 



311 
 

 
 

MERCOSUL. Ata de Reunião nº 01/13, disponível em: <http://mercosur.int>, 
acesso em: 20 jan. 2015. 

_____. Declaração sociolaboral do MERCOSUL, disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_sociolaboral_mercosul.pdf>, 
acesso em: 20 jun. 2015. 

_____. Protocolo constitutivo do parlamento do MERCOSUL, disponível 
em: <http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/protocolo-constitutivo-do-
parlamento-do-mercosul/>, acesso em: 08 jul. 2015. 

_____. Protocolo de Ouro Preto, disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1901.htm>, acesso em: 08 jun. 
2015. 

_____. Tratado de Assunção, disponível em: 
<http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=2485&site=1&channel=secretari
a>, acesso em: 08 jun. 2015. 

MESSA, Ana Flávia e ALMEIDA, Fernando Dias de Menezes (Orgs.). Direito 
eleitoral em debate: estudos em homenagem a Cláudio Lembo, São Paulo: 
Saraiva, 2013. 

MILL, Stuart. Princípios de economia política, Coleção “Os Economistas”, São 
Paulo: Abril, 1983. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Como trabalhar nos países do 
MERCOSUL: guia dirigido a nacionais dos Estados-partes do MERCOSUL, Brasília: 
MTE, 2010, disponível em: 
<http://www.mte.gov.br/trab_estrang/cartilha_trabalho_mercosul_port.pdf>, 
acesso em: 06 jan. 2015. 

MIRANDOLLA, Giovanni Pico della. Discurso sobre a dignidade do homem 
(Oratio de Hominis Dignitate), tradução de Maria de Lurdes Sirgato Ganho, edição 
bilíngue, Lisboa – Portugal: Edições 70 Ltda., 2006. 

MONTORO, André Franco. Comunidade, uma nova ideologia, Jornal Folha de São 
Paulo, Tendências/Debates, 24 set. 1977. 

MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais, São Paulo: Atlas, 
2000. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito contemporâneo do trabalho, São 
Paulo: Saraiva, 2011. 

NUNES JUNIOR, Amandino T. Parlamento do MERCOSUL, Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010. 



312 
 

 
 

OIT. Agenda nacional de trabalho decente, disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/agenda_na
cional_trabalho_decente_536.pdf>, acesso em: 17 jan. 2015. 

_____. Trabalho decente nas Américas: uma agenda hemisférica (2006-2015), 
disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/agenda_he
misferica_537.pdf>, acesso em: 17 jan. 2015. 

OIT. Perfil do trabalho decente no Brasil, prefácio, disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_
trabalho_decente_301.pdf>, acesso em: 17 jan. 2015. 

ODECA. Carta de San Salvador, disponível em: 
<http://www.internationaldemocracywatch.org/attachments/230_Carta%20de%20l
a%20Organizacion%20de%20Estados%20Centroamericanos%20%28ODECA%29.pd
f>, acesso em 20 jan. 2015. 

_____. Protocolo de Tegucigalpa, disponível em: 
<http://www.sica.int/sica/marco_j.aspx>, acesso em: 25 jan. 2015. 

OLIVEIRA, Alessandra Calvacante de. Do velho ao novo regionalismo: evolução das 
políticas conjuntas para o desenvolvimento planejado da América Latina, Primeiras 
Jornadas de Planejamento Econômico e Social 2013, CEPAL, Santiago de 
Chile, n. 82, março 2014, p. 01-32. 

PAGLIARINI, Alexandre Coutinho; DIMOULIS, Dimitri (Coords.). Direito 
constitucional e internacional dos direitos humanos, Belo Horizonte: Fórum, 
2012. 

PARAGUAI. Código del Trabajo en Paraguay. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/35443/64905/S93PRY01.htm>, 
acesso em: 01 mar. 2015. 

_____. Constituição da República do Paraguai. Disponível em: 
<http://www.constitution.org/cons/paraguay.htm>, acesso em: 27 mar. 2015. 

PARLACEN. Tratado constitutivo do parlamento centro-americano, 
disponível em: 
<http://www.parlacen.int/Informaci%C3%B3nGeneral/MarcoPol%C3%ADticoyJur
%C3%ADdico/TratadoConstitutivo.aspx>, acesso em: 25 jan. 2015. 

PARLANDINO. Tratado constitutivo del parlamento andino e y protocolo 
adicional sobre elecciones directas y universales de sus representantes, 
disponível em: <http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/07343.pdf>, acesso 
em: 20 jan. 2015. 

PARLASUL. Audiência pública (versão taquigráfica), disponível em: 
<http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/file/7498/1/audiencia_publ
ica_declaracion_sociolaboral_281108.pdf>, acesso em: 20 jan. 2015. 



313 
 

 
 

_____. Protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, disponível 
em<http://www.parlamentodelmercosur.org/>, acesso em: 25 jan. 2015. 

_____. Recomendação 16/2009 – Declaración Sociolaboral del 
MERCOSUR a la Categoria de Protocolo, disponível em: 
<http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/file/7344/1/rec_16_2009-
declaracion_socio_laboral.pdf>, acesso em: 20 jan. 2015. 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A crise da América latina: Consenso de Washington 
ou crise fiscal?, Revista Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 21, n. 1, Rio de 
Janeiro, abr. 1991, p. 03-24. 

PIOVESAN, Flávia (Coord.). Direitos humanos, globalização econômica e 
integração regional, São Paulo: Max Limonad, 2003. 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional 
internacional, 7. ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Saraiva, 2006. 

POCHMANN, Márcio. O trabalho sob fogo cruzado: exclusão, desemprego e 
precarização no final do século, São Paulo: Contexto, 1999. 

PONTIFÍCIO CONSELHO “JUSTIÇA E PAZ”. Compêndio da doutrina social da 
Igreja, tradução da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 3. ed., São 
Paulo: Paulinas, 2005. 

PREBISCH, Raúl. O desenvolvimento econômico da América Latina e 
alguns de seus principais problemas, in: BIELSCHOWSKY, Ricardo (Org.). 
Cinquenta anos de pensamento na CEPAL, v. 1, Rio de Janeiro: 
COFECON/Record, 2000, p. 69-93. 

_______. O mercado comum latino-americano, in: BIELSCHOWSKY, Ricardo 
(Org.). Cinquenta anos de pensamento na CEPAL, v. 1, Rio de Janeiro: 
COFECON/Record, 2000, p. 347-371. 

RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito, tradução de Marlene Holzhausen, 2. 
ed., São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 

RAMÍREZ, Luis Enrique e SALVADOR, Luiz (Coords.). Direito do trabalho: por 
uma carta sociolaboral latino-americana, São Paulo: LTr, 2012. 

RAMOS, André de Carvalho. Direitos humanos na integração econômica: 
análise comparativa da proteção de direitos humanos e conflitos jurisdicionais na 
União Europeia e MERCOSUL, Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 

____. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional, 2. ed., 
São Paulo: Saraiva, 2012. 

RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos, 6. ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. 



314 
 

 
 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito, 24. ed., São Paulo: Saraiva, 
1999. 

____. Teoria do direito e do Estado, 5. ed. rev., São Paulo: Saraiva, 2000. 

ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho, 2. ed. 
rev. e aum., São Paulo: LTr, 2007. 

ROSA, Elianne Maria Meira. Constitucionalismo social no MERCOSUL, São 
Paulo: Themis Livraria e Editora, 2002. 

SALVADOR, Luiz (Coords). Direito do trabalho: por uma carta sociolaboral 
latino-americana, São Paulo: LTr, 2012. 

SANTOS, Fabio Luis Barbosa dos. A deposição de Lugo e os limites da democracia na 
América Latina, Cadernos PROLAM/USP, a. 12, n. 22, São Paulo: LTr, 2013, p. 
25-37. 

SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de 
direito constitucional, internacional e comparado, Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, 9. ed. rev. atual. 
e ampl., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

_____. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição de 1988, 7. ed. rev., ampl. e atual., Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007. 

_____. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988, Revista Diálogo 
Jurídico, a. I, v. I, n. 1, Salvador, abril de 2001, p. 01-46. 

SERBIN, Andrés; MARTÍNEZ, Laneydi e RAMANZINI JÚNIOR, Haroldo (Coords.). 
El regionalismo “post-liberal” en América Latina y el Caribe: nuevos actores, nuevos 
temas, nuevos desafíos, Anuario de la Integración Regional de América 
Latina y el Gran Caribe, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y 
Sociales (CRIES), Buenos Aires, Argentina, 2012. 

SMANIO, Gianpaolo Poggio. Dimensões da cidadania, Novos direitos e proteção da 
cidadania, Revista da Escola Superior do Ministério Público, a. 2, 
janeiro/junho 2009, p. 13-23. 

SHERMAN, Howard J. e HUNT, E. K. História do pensamento econômico, 
tradução de Jaime Larry Benchimol, 19. ed., Petrópolis: Vozes, 2000. 

SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico, atualizadores Nagib Slaibi Filho e 
Gláucia Carvalho, 26. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

SOARES FILHO, José. Integração regional sul-americana: ênfase nas relações 
laborais no MERCOSUL, na perspectiva de negociação coletiva de trabalho em seu 
âmbito, São Paulo: LTr, 2013. 



315 
 

 
 

SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito, 
tradução de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão, São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2007. 

UNASUR. UNASUR canaliza esfuerzos para consolidar la integración 
parlamentaria suramericana, disponível em: 
<http://www.unasursg.org/es/node/212>, acesso em: 13 abr. 2015. 

_____. Tratado Constitutivo, disponível em: 
<http://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVO
S%20DE%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.pdf>, acesso em: 25 jan. 2015. 

URIARTE, Oscar Ermida. A flexibilidade, São Paulo: LTr, 2002. 

URUGUAI. Constituição da República Oriental do Uruguai. Disponível em: 
<http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm>, acesso em: 27 mar. 
2015. 

VALENZUELA, Francisco Berlín. Derecho parlamentario, México: Fondo de 
Cultura Económica, 1993. 

VEIGA Motta, Pedro e RÍOS, Sandra. O regionalismo pós-liberal na América 
do Sul: origens, iniciativas e dilemas, CEPAL, Santiago de Chile, n. 82, julho 2007, p. 
01-48. 

VENEZUELA. Constituição da República Bolivariana da Venezuela. 
Disponível em: 
<http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/indice.php>, acesso 
em: 27 jan. 2015. 

VENTURA, Deisy. As assimetrias entre o MERCOSUL e a união europeia: os 
desafios de uma associação inter-regional, Barueri: Manole, 2003. 

VIZCARRA, Ana Elizabeth Villalta. La integración centroamericana, el 
comercio y el desarrollo, p. 142-143, disponível em: 
<http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/8%20-%20villalta.MR.139-160.pdf>, acesso 
em: 25 jan. 2015. 

WAGNER, Eugênia Sales. Hannah Arendt e Karl Marx: o mundo do trabalho, 2. 
ed., Cotia: Ateliê Editorial, 2002. 

WEBER, Max. Parlamento e governo na Alemanha reordenada: crítica 
política do funcionalismo e da natureza dos partidos, tradução de Karin Bakker de 
Araújo, Petrópolis: Vozes, 1993. 

WOLKMER, Antonio Carlos e MELO, Milena Petters (Orgs.). Constitucionalismo 
latino-americano: tendências contemporâneas, Curitiba: Juruá, 2013. 

  



316 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 

ESTATÍSTICO 
  



317 
 

 
 

 
 
 

 



318 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



319 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



320 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



321 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



322 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



323 
 

 
 

 
 
 

 
 



324 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



325 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



326 
 

 
 

 

 



327 
 

 
 

 



328 
 

 
 

 



329 
 

 
 

 



330 
 

 
 

 



331 
 

 
 

 



332 
 

 
 

 



333 
 

 
 

 



334 
 

 
 

 



335 
 

 
 

 
 
 

 



336 
 

 
 

 
 
 

 



337 
 

 
 

 
 

 



338 
 

 
 

 



339 
 

 
 

 

 



340 
 

 
 

 

 
 



341 
 

 
 

 
 



342 
 

 
 

 

 
 
 



343 
 

 
 

 

 



344 
 

 
 

 



345 
 

 
 

 



346 
 

 
 

 



347 
 

 
 

 



348 
 

 
 

 
 



349 
 

 
 

 
 
 

 



350 
 

 
 

 
 

 



351 
 

 
 

 
 

 



352 
 

 
 

 
 



353 
 

 
 

 



354 
 

 
 

 



355 
 

 
 

 



356 
 

 
 

 



357 
 

 
 

 



358 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



359 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



360 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



361 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



362 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


