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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objeto a identificação dos direitos de cidadania atinentes 

à liberdade de circulação de pessoas, especialmente os direitos de moradia, 

trabalho e previdência, assegurados aos cidadãos dos Estados Partes integrantes 

do MERCOSUL, por meio de um conjunto normativo próprio, e os meios 

assegurados a sua respectiva proteção, com a finalidade de demonstrar o caminho 

para a efetividade de sua aplicação. 

O tema é relevante na medida em que, cada vez mais, na realidade inexorável da 

globalização, intensificam-se as relações internacionais. Nesse contexto mundial, é 

certo que os tratados firmados entre os Países que integram o MERCOSUL, 

consagram deveres e direitos dos Estados Partes e de seus cidadãos.  

Todavia, os direitos de cidadania consagrados, somente poderão ser implementados 

se forem por todos conhecidos e se houver estrutura e mecanismos para que sejam 

exercidos, razão pela qual, nos limites do corte metodológico estabelecido, a partir 

da estrutura organizacional estabelecida pelos Tratados firmados no âmbito do 

MERCOSUL da qual emanaram os direitos de cidadania já reconhecidos, chega-se 

aos meios pelos quais podem ser exercidos na busca de sua efetividade. 

 

Palavras-Chave: MERCOSUL; Livre circulação de pessoas; Direitos de Cidadania. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to identify the rights of citizenship related to persons 

movement freedom, especially of housing, labor and social security rights, provided 

to MERCOSUR States Parties citizens, in order to demonstrate the path to the 

effectiveness of its application. 

The theme is relevant because of the inexorable reality of globalization and the 

increment of international relations. In this world context, it is certain that the treaties 

signed between the countries that integrate MERCOSUR, enshrine the States 

Parties and their citizens duties and rights. 

However, established citizenship rights can only be implemented if they are known 

by everyone and if there is a structure and mechanisms for exercising them, which is 

why, within the limits of the established methodology based on MERCOSUR 

structure, and established by the signed Treaties from which the citizenship rights 

have come, it will be possible to know if and how it could be exercised and search for 

their effectiveness. 
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INTRODUÇÃO 

 

O relacionamento entre Estados soberanos no pós 2a. Guerra Mundial, por 

meio de alianças políticas e comerciais, deu suporte para o reposicionamento de 

Estados Nacionais destruídos pelos efeitos dos conflitos bélicos, ao mesmo tempo 

que serviu como instrumento de pacificação e desenvolvimento. Isto porque a 

arquitetura econômica internacional desenhada para o final da guerra visava, 

justamente, a abertura dos mercados com a livre circulação de mercadorias, sob o 

fundamento de que a estabilização monetária e cambial seria o instrumento 

necessário para garantia da paz.  

Nesse sentido, na Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, 

realizada em Bretton Woods, institucionalizou-se uma nova ordem monetária, 

mantida e estruturada pelo Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), responsável por financiar a reconstrução dos países 

membros atingidos pela guerra e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).  

Com o ideal de atingir a paz pelo comércio, iniciou-se, então, o movimento de 

solidificação de organizações internacionais, de caráter multilateral, responsáveis 

pela estabilidade da economia e, consequentemente, pela manutenção da ordem 

mundial.  Diante desse novo cenário, a ânsia de reestruturação e desenvolvimento 

econômico onipresente entre os países os levou para um novo patamar de 

relacionamento, dentro do qual passam a agir como blocos econômicos, por meio de 

alianças políticas, perante o mercado internacional que se formou, no intuito de 

adquirem força e vantagens comerciais.   

Essas negociações, disciplinadas em Tratados ou Acordos internacionais 

regidos pelo Direito Internacional, se aprofundaram; e, com isso, passaram a adquirir 

caráter multilateral e a repercutir, também, no ordenamento jurídico interno dos 

Estados soberanos, não mais se restringindo ao campo internacional. Com essa 

realidade, inicia-se o reconhecimento de direitos dos cidadãos decorrentes das 

negociações internacionais entre os Estados e, por consequência, do 

enquadramento e regulamentação desses novos direitos no ordenamento interno de 

cada país. 
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O Brasil segue a tendência mundial e celebra Tratados Internacionais que o 

vinculam no campo externo, sobretudo em relações comerciais, mas que também o 

obrigam, internamente, a cumprir e assegurar direitos aos seus cidadãos.  

No presente, será estudado o Tratado de Assunção, celebrado em 1991, a 

partir do qual o Brasil passou a ser membro do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), assumindo compromisso de ampliar o mercado nacional, por meio da 

integração política, social e cultural com os demais Estados membros e avançar no 

desenvolvimento progressivo da América Latina, por meio da união cada vez mais 

estreita entre seus povos, em cumprimento ao disposto no art. 4o, parágrafo único da 

atual Constituição Federal. 

O Tratado celebrado inicia, assim, um movimento de criação de uma relação 

que ultrapassa a linha das vantagens comerciais e aduaneiras e atinge os povos 

daqueles que o integram. É a expressão da vontade de se criar uma instância 

regional comum, com direitos e obrigações, para além daquelas nacionalmente 

estabelecidas. Todavia, como é da natureza intrínseca dos direitos fundamentais, 

até mesmo em âmbito nacional, a estruturação internacional do seu reconhecimento 

e exercício é progressiva e gradual.   

Identificar o real estágio evolutivo no qual se encontra o MERCOSUL, no que 

tange ao reconhecimento de direitos e obrigações dos cidadãos brasileiros relativos 

à livre circulação de pessoas, bem como de seus reflexos na moradia, no trabalho e 

na previdência, nesse espaço regional em formação, é o objeto central do estudo.    

Busca-se por meio do recorte temático ampliar o espectro de divulgação dos direitos 

de cidadania já reconhecidos pelo espaço regional e, ainda, apontar mecanismos 

existentes ou passíveis de serem implementados para efetivação de tais direitos. 

Desse modo, esta dissertação está vinculada a linha de pesquisa Cidadania 

Modelando o Estado.  

A compreensão e conhecimento da estrutura regional construída pelo Tratado 

de Assunção viabiliza a compilação dos direitos relativos à livre circulação, 

positivados por tal estrutura no âmbito do MERCOSUL, tornando possível identificar 

em qual medida esse direito transcende o plano econômico e atinge o plano social, 

inclusive, perante o ordenamento jurídico nacional. Com isso, se evidencia a 

dimensão do mercado comum em construção pelo Tratado de Assunção e suas 
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diferenças perante os demais modelos de integração, como a zona de livre 

comércio, a união aduaneira e, até mesmo, a união de direitos.  

Para tanto, parte-se do estágio de integração no qual se encontra o 

MERCOSUL e das decisões existentes no campo temático delimitado até chegar ao 

exame de sua eficácia interna e regional à luz da estrutura vigente.  

O presente estudo não tem por objeto, entretanto, aprofundar na análise do 

processo histórico de formação do MERCOSUL, aqui utilizado apenas como 

referencial do enquadramento do estágio atual tomado como campo de análise, 

assim como não pretende tratar de paralelos e comparativos com outros processos 

de integração, tais como o da União Europeia, no intuito de garantir maior 

profundidade às peculiaridades do sistema adotado pelo MERCOSUL. Ainda, 

salienta-se, dentre os direitos consagrados pelo conjunto normativo construído pelos 

tratados do MERCOSUL, o foco será direcionado à moradia, ao trabalho e à 

previdência, relacionados à livre circulação, assegurada aos cidadãos dos Estados 

Partes.  

Assim, o estudo dividir-se-á em três capítulos, destinando-se o primeiro ao 

atual enquadramento do MERCOSUL após as diferentes etapas de integração 

regional; o segundo, aos atos normativos regionais de caráter obrigatório em matéria 

de livre circulação de pessoas e seus reflexos (moradia, trabalho e previdência); e, o 

terceiro, aos mecanismos já existentes e sugeridos, para implementação efetiva de 

tais direitos. 
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CAPÍTULO 1 - FASES DE INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL E O 
RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DE SEUS NACIONAIS 

 
O processo de integração da América Latina é contemporâneo ao processo 

de integração europeu, adquirindo concretude no pós-guerra com a Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) 1 , seguida, em 1960, pela 

Associação Latino-Americana de Livre-Comércio (ALALC)2, criada pelo Tratado de 

Montevidéu de 1960.   

A ALALC motivou acordos comerciais nos quais se fixavam apenas 

preferências tarifárias, fracassando no intuito de formar uma zona de livre comércio, 

o que motivou sua substituição. Assim, diante da dificuldade de concretização dos 

objetivos firmados no Tratado de 1960, a República Argentina, a República da 

Bolívia, a República Federativa do Brasil, a República da Colômbia, a República do 

Chile, a República do Equador, os Estados Unidos Mexicanos, a República do 

Paraguai, a República do Peru, a República Oriental do Uruguai e a República da 

Venezuela firmam, em 1980, o 2o Tratado de Montevidéu, instituidor da Associação 

Latino-Americana de Integração (ALADI), cuja finalidade era justamente “dar 

prosseguimento ao processo de integração” já encaminhado; e “promover o 

desenvolvimento econômico-social, harmônico e equilibrado, da região”3.  

O objetivo estabelecido no segundo instrumento é o de superar a zona de 

livre comércio inicialmente prevista para alcançar “de forma gradual e progressiva, 

um mercado comum latino-americano” (artigo 1o do Tratado de Montevidéu de 

1980), por meio da integração de longo prazo, utilizada como instrumento de 

desenvolvimento das economias, sendo essa a diretriz basilar dos sucessivos 

Acordos celebrados pós ALADI, em seu cumprimento ou complemento.   

                                                
1 Criada em 25.02.1948, pela Resolução 106 (VI) do Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas influenciou a evolução das concepções econômicas, sociais e políticas tanto regional quanto 
mundialmente. Disponível em: http://www.cepal.org/pt-br/about. Acesso em: 07 set. 2016. 
2 A ALALC foi uma primeira tentativa de integração comercial dos países da América Latina que, 
entretanto, não prosperou, pela rigidez da proposta da “cláusula da nação mais favorecida”, por meio 
da qual se estenderia a todos os Estados membros um benefício comercial concedido a um deles. 
Eram integrantes: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru, Uruguai, Colômbia, Equador, 
Venezuela e Bolívia, os quatro últimos que aderiram em 1961, 1962, 1966 e 1967, respectivamente. 
Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/690-associacao-
latino-americana-de-integracao-aladi. Acesso em: 07 set. 2016. 
3  Cf. art. 1o do Tratado de Montevidéu. Disponível em: 
http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/vtratadowebp/tm80. Acesso em: 07 set. 2016. 
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Como se vê, a formação de um mercado comum latino-americano é objetivo o 

de há muito perseguido consistindo, entretanto, na etapa final a ser alcançada pela 

implementação gradual de condutas integracionistas disciplinadas nos diferentes 

Pactos internacionais. 

Audacioso, o Tratado de Assunção, celebrado em 26 de março de 1991 entre 

países latino americanos prevê, de maneira expressa, a formatação de novas bases 

e diretrizes na prática de relações comerciais entre seus signatários como plano de 

consolidação de um mercado comum, dentro do qual não se olvida existir 

integração política e social, entre República da Argentina, República Federativa do 

Brasil, República do Paraguai e República do Uruguai, com a previsão de pleno 

funcionamento a partir de 31 de dezembro de 19944, denominado MERCOSUL5. 

Sendo assim, pretende-se demonstrar o enquadramento do MERCOSUL na 

etapa integracionista que lhe condiz, no intuito de analisar se há, no atual estágio, 

como consignado no objetivo de sua formação, consagração de direitos 

extracomerciais aos nacionais dos Estados membros para que, então, seja possível 

identificá-los.  

 

1.1 DA ZONA DE PREFERÊNCIA TARIFÁRIA AO MERCADO COMUM: 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO NO QUAL SE INICIAM OS 

REFLEXOS NOS DIREITOS DE CIDADANIA 

 

Nesse processo de celebração de diferentes instrumentos reguladores das 

relações entre os Estados latino-americanos implementaram-se diferentes etapas de 

evolução integracionista, quais sejam: zona de preferência tarifária, zona de livre 

comércio, união aduaneira e mercado comum, seguindo lógica gradativa. 

                                                
4 Tratado de Assunção. Disponível em: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1270491919.pdf. 
Acesso em: 07 set. 2016. 
5 O Tratado de Assunção é representativo de um avanço no esforço tendente ao desenvolvimento 
progressivo da integração da América Latina, já consagrado no Tratado de Montevidéu de 1980 
existindo, assim, em concomitância com o anterior. Destaca-se que o reconhecimento de que “a 
ampliação das dimensões dos mercados nacionais, através da integração, constitui condição 
fundamental para acelerar o processo de desenvolvimento econômico com justiça social” foi a 
motivação central para sua celebração (Tratado de Assunção – “considerando”). Disponível em: 
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1270491919.pdf. Acesso em: 07 set. 2016. 
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A constituição de uma zona de livre comércio pressupõe que os países 

parceiros estabeleçam benefícios alfandegários em geral – tarifários ou não – 

para a troca de mercadorias entre os países do bloco, mediante a comprovação da 

origem daquela mercadoria, da mão-de-obra e da matéria prima que foram 

empregadas. É justamente a amplitude dos benefícios que a difere de sua categoria 

anterior, qual seja, a zona de preferência tarifária. Impõe-se, assim, para 

configuração da zona de livre comércio, a supressão de imposições aduaneiras nas 

trocas comerciais com os países parceiros, embora se mantenha a adoção da 

política comercial própria daquele Estado Nação com o exterior. 

É justamente com relação à política exterior que a união aduaneira 6 avança, 

ao prever a prática de uma Tarifa Externa Comum (TEC)7,8, a qual permite que a 

taxação seja igualmente aplicada, por todos os países signatários, na importação de 

mercadorias de países não integrantes do bloco9,10. Assim, os Estados Membros 

devem seguir “uma pauta aduaneira comum nas relações com países 

                                                
6 Cf. DEIRO, Daniel Girardi; MALLMANN, Maria Izabel in O GATT e a Organização Mundial do 
comércio no cenário econômico internacional desde Bretton-Woods. Disponível 
em: http://www.pucrs.br/ffch/neroi/artigodaniel.pdf. Acesso em 18 out. 2016. O Acordo Geral sobre 
tarifas e comércio (GATT) celebrado entre 23 potências, dentre elas o Brasil, destinado à promoção 
da paz e da prosperidade econômica, por meio de políticas de cooperação, como a redução e 
eliminação das tarifas alfandegárias para estimular o comércio já trazia a conceituação entre zona de 
livre comércio e união aduaneira. Elisabeth Acciolly (1996) recorta os dois dispositivos: [...] se 
entenderá por zona de livre comércio um grupo de dois ou mais territórios aduaneiros entre os quais 
se eliminam os direitos de aduana e as demais regulamentações comerciais restritivas [...] com 
respeito ao essencial dos intercâmbios comerciais dos produtos originários dos territórios constitutivos 
de dita zona de livre comércio (artigo XXVI do GATT, grifo nosso); [...] se entenderá por território 
aduaneiro todo território que aplique uma tarifa distinta ou outras regulamentações comerciais 
distintas a uma parte substancial de seu comércio com os demais territórios (artigo XXVI do 
GATT, grifo nosso). In: ACCIOLY, Elisabeth. MERCOSUL & União Europeia Estrutura jurídico-
institucional. Ed. Juruá. Curitiba: 1996.  
7 Artigo 1o do Tratado de Assunção: O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de 
uma política comercial comum em relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a 
coordenação de posições em foros econômico-comerciais, regionais e internacionais.  
8 Certamente, o alinhamento de uma política comum entre os Estados membros para definição da 
Tarifa Externa Comum (TEC) é um dos grandes desafios enfrentados pelos países integrantes do 
bloco, sobretudo diante de segmentos cuja disparidade das taxas nacionalmente aplicadas era 
significativo.  
9 Andréa Wolffenbüttel, ao tratar do conceito de união aduaneira, esclarece: “No intuito de ilustrar, 
imagina-se que o Brasil, parte no MERCOSUL, pretende negociar com a China que lhe propõe 
determinadas condições vantajosas em troca do oferecimento de um benefício alfandegário. Nesse 
caso o Brasil não poderá negociar exclusivamente um benefício tarifário para a importação dos 
produtos oriundos da China, sem consultar os demais países integrantes da união aduaneira que, ao 
concordarem, também reduzirão as suas taxas”. Disponível em 
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2130:catid=28&Itemid=23. 
Acesso em: 07 set 2016. 
10 ACCIOLY, Elisabeth. MERCOSUL & União Europeia Estrutura jurídico-institucional. Curitiba: Juruá, 
1996, p.21.  
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terceiros”11 avançando para além das supressões relativas aos direitos aplicáveis 

ao mercado interno12.   

Aí reside o grande avanço que a formação de uma união aduaneira 

representa em nível de profundidade de integração. Isso porque os acordos que a 

concretizam, embora não prevejam diretamente direitos de cidadania dos nacionais 

dos Estados membros integrantes da união, iniciam articulação política para 

uniformização das políticas comerciais de importação de mercadorias e a integração 

de sistemas normativos13.  

Ora, se por um lado, os órgãos institucionais da união aduaneira que se forma 

devem promover um processo legislativo legitimador das relações que irão ocorrer 

na prática, por outro, caberá a cada um dos Estados membros que a compõe 

participar da elaboração dessas normas, lhes garantindo legitimidade; e, 

principalmente, fiscalizar e executar tais diretrizes normativas, assegurando a 

homogeneidade de sua aplicação. Nota-se, aí, a necessária articulação política entre 

os Estados membros que, notoriamente, ultrapassa negociações de ajuste tarifário e 

alfandegário14.   

É justamente nesse ponto que o Tratado de Assunção avançou e permitiu a 

implementação de uma união aduaneira entre seus signatários, além de acrescentar 

                                                
11  Conceituação inspirada e sedimentada no artigo 23o do Tratado Constitutivo da Comunidade 
Econômica Europeia (CEE), celebrado em Roma, no ano de 1957: “Art. 23o 1. A Comunidade assenta 
numa união aduaneira que abrange a totalidade do comércio de mercadorias e implica a proibição, 
entre os Estados membros, de direitos aduaneiros de importação e de exportação e de quaisquer 
encargos de efeito equivalente, bem como a adopção de uma pauta aduaneira comum nas suas 
relações com países terceiros. 2. O disposto no art. 25o e no capítulo II do presente título é aplicável 
tanto aos produtos originários dos Estados membros como aos produtos provenientes de países 
terceiros que se encontrem em livre prática nos Estados membros”. 
12 RODRIGUÉZ, Rodolfo H. Recursos Humanos em Saúde no MERCOSUL. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
1995. 147 p. ISBN 85-85676-19-1, passim. Disponível em:  
http://static.scielo.org/scielobooks/wcdsj/pdf/organizacao-9788575413982.pdf. Acesso em: 01 out. 
2016. 
13  Outro ponto a ser ponderado é o reflexo indireto que a definição de tarifas reproduz no 
desenvolvimento do Estado Nacional. A definição de tarifas sobre bens de capital, por exemplo, é 
suma importância para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do país, tornando-se 
um dos grandes instrumentos que o Estado Nação tem na condução da política de desenvolvimento 
adotada. Isso porque, conforme estudos o preço relativo aos bens de capital está associado à 
participação das importações de máquinas e equipamentos necessários ao acesso daquela 
população à novas tecnologias. Inicia-se, assim, a extensão das relações comerciais praticadas no 
campo do Direito Internacional, entre os Estados, para atingir o ordenamento nacional. 
14 VALOUNT, Nikolaus. A união aduaneira da comunidade econômica europeia. 2a ed. Luxemburgo: 
Coleção perspectivas europeias, 1986, p.09. 
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à união aduaneira então formada, traço característico do mercado comum, qual seja, 

a livre circulação de fatores de produção.  

De fato, o artigo 1o do Tratado de Assunção não se restringe a determinar 

apenas a livre circulação de mercadorias, com adoção de política aduaneira externa 

comum (união aduaneira), mas disciplina a livre circulação de capital e trabalho - 

fatores produtivos15. 

Do exame dos objetivos traçados normativamente nos Tratados de 

Montevidéu de 1960 e de 1980 e no Tratado de Assunção de 1994, fica evidente a 

evolução. Veja-se, o quadro comparativo: 

Tratado de Montevidéu 

de 1960 

Tratado de Montevidéu de 

1980 

Tratado de Assunção de  

1994 

Art. 1o - Pelo presente 
Tratado as Partes 
Contratantes 
estabelecem uma zona 
de livre comercio e 
instituem a Associação 
Latino-americana de 
Livre Comercio (adiante 
denominada 
"Associação"), cuja 
sede é a cidade de 
Montevideo (República 
Oriental del Uruguay).  

Artigo 2o As normas e 
mecanismos do presente 
Tratado, bem como aqueles 
que em seu âmbito 
estabeleçam os países-
membros, terão por objetivo 
o desenvolvimento das 
seguintes funções básicas da 
Associação: a promoção e 
regulação do comércio 
recíproco, a 
complementação econômica 
e o desenvolvimento das 
ações de cooperação 
econômica que coadjuvem a 
ampliação dos mercados. 

 

Artigo 4o Para o cumprimento 
das funções básicas da 
Associação, estabelecidas 
pelo artigo 2º do presente 
Tratado, os países-membros 
estabelecem uma área de 
preferências econômicas, 
composta por uma 
preferência tarifária regional, 
por acordos de alcance 
regional e por acordos de 
alcance parcial.  

Os Estados Partes decidem constituir 
um Mercado Comum, que deverá estar 
estabelecido a 31 de dezembro de 
1994, e que se denominará "Mercado 
Comum do Sul" (MERCOSUL). Este 
Mercado Comum implica: A livre 
circulação de bens serviços e fatores 
produtivos entre os países entre 
outros, da eliminação dos direitos 
alfandegários restrições não tarifárias à 
circulação de mercado de qualquer 
outra medida de efeito equivalente; 

 

O estabelecimento de uma tarifa 
externa comum e a adoção de uma 
política comercial comum em relação 
a terceiros Estados ou agrupamentos de 
Estados e a coordenação de posições 
me foros econômico-comerciais 
regionais e internacionais; A 
coordenação de políticas 
macroeconômicas e setoriais entre os 
Estados Partes - de comércio exterior, 
agrícola, industrial, fiscal, monetária, 
cambial e de capitais, de serviços, 
alfandegária, de transportes e 
comunicações e outras que se acordem 
-, a fim de assegurar condições 
adequadas de concorrência entre os 
Estados Partes; e  

                                                
15 RODRIGUÉZ, Rodolfo H. Recursos Humanos em Saúde no MERCOSUL. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
1995. 147 p. ISBN 85-85676-19-1, passim. 
Disponível em:http://static.scielo.org/scielobooks/wcdsj/pdf/organizacao-9788575413982.pdf. Acesso 
em: 01 out. 2016. 
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 O compromisso dos Estados Partes de 
harmonizar suas legislações, nas 
áreas pertinentes, para lograr o 
fortalecimento do processo de 
integração. 
 

 

A instituição do mercado comum pelo Tratado de Assunção é claramente o 

passo mais ousado e profundo no estreitamento das relações entre os Estados 

membros, diante de sua repercussão inegável no ordenamento jurídico interno e, por 

consequência, nos direitos dos nacionais dos Estados Membros16. 

O mercado comum é regido por quatro liberdades, quais sejam: i) liberdade 

de circular bens; ii) liberdade de circular serviços; e, por consequência inexorável, 

iii) liberdade de circular pessoas; e iv) liberdade de circular capitais17. É exatamente 

a partir da previsão de circulação de fatores de produção que se iniciam os reflexos 

nos direitos de cidadania no MERCOSUL18, ponto de maior relevância para os fins 

do presente trabalho. 

Ora, não tem como ser diferente. A partir do momento em que os nacionais 

podem se estabelecer livremente em quaisquer dos Estados membros, com total 

liberdade, é preciso que se lhes assegurem os direitos à moradia, à saúde, à 

educação e ao lazer; do mesmo modo, ao se possibilitar a livre prestação de 

serviços, é preciso que se lhes protejam os direitos do trabalho e da previdência 

social. Portanto, as repercussões do Tratado ultrapassam as estritas margens do 

direito comercial e alfandegário e passam a atingir os direitos e deveres 

fundamentais dos cidadãos dos Estados integrantes. 

                                                
16 CABRAL, Alex Ian Psarski. União Econômica e Monetária e Mercado Comum: Uma abordagem 
Internacional das Fases da Integração. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, Lisboa, n. 02, 2013. ISSN: 2182-7567, passim. Disponível em: 
http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2013/10/2013_10_10755_10794.pdf. Acesso em: 07 set 
16. 
17 ACCIOLY, Elisabeth. MERCOSUL & União Europeia Estrutura jurídico-institucional. Curitiba: Juruá, 
1996, p.21. 
18 CABRAL, op. cit., p.13. Para o autor adota-se, nesse sentido, o entendimento trazido pelas diretivas 
90/364 e 90/365 do Tribunal de Justiça Europeu ao reconhecer que o Mercado Comum Europeu, ao 
prever a livre circulação de pessoas no interior da União Europeia, criou a chamada “cidadania 
europeia”, a partir da qual o cidadão pode gozar do direito de se locomover e permanecer no território 
de qualquer dos Estados, desde que atendidas determinadas exigências. 
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O grande desafio, entretanto, é a forma de execução e adaptação de tais 

realidades ao ordenamento jurídico nacional com respeito à soberania, de maneira 

que o Tratado de Assunção precisou disciplinar mecanismos de sua 

implementação. Nesse sentido, o Tratado de Assunção criou órgãos com funções 

específicas e disciplina das formas de suas respectivas manifestações para 

assegurar a administração e execução de suas normas durante o período de 

transição até a implementação final do mercado comum, prevista para 31 de 

dezembro de 1994 (artigo 9o do Tratado de Assunção), a partir da qual se iniciou o 

período de vigência plena19.  

 Assim, tendo em vista que as normas relativas aos direitos dos cidadãos são 

por eles veiculadas no exercício de suas funções, passa-se ao exame da estrutura 

orgânica do MERCOSUL. 

 

1.2 ESTRUTURA ORGÂNICA DO MERCOSUL: administração e execução das 

etapas para consolidação do mercado comum  

 

A estrutura institucional do MERCOSUL, disciplinada pelo Tratado de 

Assunção de maneira transitória (art. 18), previa o Conselho de Mercado Comum 

(CMC) como órgão responsável pela condução política e tomada de decisões para 

perseguir os objetivos e prazos de constituição definitiva do mercado comum; e o 

Grupo de Mercado Comum (GMC) como seu órgão executivo e auxiliar20. 

Em cumprimento à determinação de que, antes do estabelecimento do 

mercado comum, os Estados-partes convocariam reunião extraordinária para 

definição da estrutura definitiva dos órgãos de administração do MERCOSUL (art. 

18o), realizou-se em 17 de dezembro de 1994 a VII Reunião do Conselho do 

Mercado Comum que deu ensejo a assinatura do Protocolo Adicional ao Tratado de 

Assunção sobre a Estrutura Institucional do MERCOSUL, denominado Protocolo de 
Ouro Preto (POP), por ter sido assinado nessa histórica cidade brasileira. 
                                                
19 RODRIGUÉZ, Rodolfo H. Recursos Humanos em Saúde no MERCOSUL. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
1995. 147 p. ISBN 85-85676-19-1. 
Disponível em: http://static.scielo.org/scielobooks/wcdsj/pdf/organizacao-9788575413982.pdf. Acesso 
em: 01 out. 2016, p.13. 
20 ACCIOLY, Elisabeth. MERCOSUL & União Europeia Estrutura jurídico-institucional. Curitiba: Juruá, 
1996, p.67. 
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O Protocolo de Ouro Preto manteve as instituições já criadas, adicionando-

lhes dois novos órgãos: a Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM) e o Foro 
Consultivo Econômico (FCES), complementando, ainda, o enquadramento da 

Comissão Parlamentar Conjunta (CPC) e Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL (SAM), dando-lhes nova posição hierárquica 21. 

Vejamos as competências de tais instituições para entendermos o 

funcionamento administrativo do MERCOSUL, condição fundamental à 

compreensão dos reflexos criados com a integração estudada. 

O Conselho do Mercado Comum (CMC) é o órgão responsável pela 

condução política do processo de integração que deverá adotar ações para o 

alcance do mercado comum. Tanto o Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção 

sobre a Estrutura Institucional do MERCOSUL (Protocolo de Ouro Preto - POP) 

quanto o próprio Tratado de Assunção (TA) lhe atribuem tais características, 

inexistindo inovação de competência trazida pelo POP22. O Protocolo de Ouro Preto 

apenas regulamenta de maneira explícita que esse órgão (CMC), será composto 

pelos Ministros das Relações Exteriores e pelos Ministros da Economia e se 

manifestará por meio de Decisões (as quais são identificadas como “Decisão 

CMC”), cujo cumprimento será obrigatório aos Estados membros (artigos 3o e 9o do 

POP)23.  

Considerando seu status de poder supremo, e sobretudo a atribuição que lhe 

incumbe de formulação de política e adoção de ações necessárias à conformação 

do mercado comum, o estudo das decisões do Conselho são de suma importância 

para compreendermos a disciplina dos direitos dos nacionais dos Estados membros 

do MERCOSUL, no contexto da integração e da livre circulação de capital e trabalho, 

razão pela qual muitas de suas decisões serão analisadas adiante, como normas 

vinculativas e regentes dos direitos relacionados à cidadania. 

Manteve-se no Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura 

Institucional do MERCOSUL (Protocolo de Ouro Preto - POP) o sistema de tomada 
                                                
21 BAPTISTA, Luiz Olavo. O MERCOSUL após o Protocolo de Ouro Preto. Revista de Estudos 
Avançados, Instituto de Direitos Avançados da Universidade de São Paulo, São Paulo, n.10, p. 183, 
1996. 
22 Ibis ibidem, p. 181, 1996. 
23  Nota-se, nesse caso, que tal estruturação permite a existência de um órgão técnico, sem 
investidura política, ao menos que se entenda que os Ministros gozam de tal investidura. 
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de decisões por consenso e com a presença de todos os Estados (artigo 16 do TA e 

artigo 37 do POP). Alerta-se para o fato de que consenso não é sinônimo de 

unanimidade, uma vez que nem todos os presentes precisam votar. É possível 

resumir a atuação do Conselho do MERCOSUL como órgão “condutor, direcionador 

e grande impulsionador político desta integração, colocando em primeiro lugar o 

interesse da Comunidade, velando pelo cumprimento dos objetivos do Tratado”24.  

Ao Grupo do Mercado Comum (GMC), integrado por representantes dos 

Ministérios das Relações Exteriores, de Economia e dos Bancos Centrais, compete 

a função executiva do MERCOSUL, sendo órgão de suporte direto ao Conselho 

Superior. Suas atribuições mantiveram a mesma natureza embora tenham sido 

completadas pelo artigo 14 do Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a 

Estrutura Institucional do MERCOSUL (Protocolo de Ouro Preto, POP) para incluir 

as funções de opinar, homologar e fiscalizar determinados atos e atividades de 

outros órgãos do MERCOSUL25. Manifesta-se mediante Resoluções (as quais são 

identificadas como “Resolução GMC”), também obrigatórias para os Estados e 

poderá fixar programas de trabalho, criar, modificar ou extinguir órgãos, competindo-

lhe, ainda, se manifestar sobre propostas e recomendações que lhes forem 

submetidas (artigos 14 e 15 do POP). 

A Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM) deve assistir o GMC e 

voltar-se para a tutela dos instrumentos de política comercial comum, necessários ao 

bom funcionamento da união aduaneira, seja do ponto de vista do comércio intra-

MERCOSUL ou do comércio com terceiros países 26 . Possui legitimidade para 

receber e examinar reclamações apresentadas pelas Seções Nacionais da 

Comissão de Comércio do MERCOSUL, originadas pelos Estados ou por 

particulares, pessoas físicas ou jurídicas, nos termos previstos no Protocolo de 

Brasília27, desde que, obviamente, relativas à sua área de competência (artigo 21 do 

POP). Sua atuação não exclui as medidas de resolução de conflitos previstas no 

                                                
24ACCIOLY, Elisabeth. MERCOSUL & União Europeia Estrutura jurídico-institucional. Curitiba: Juruá, 
1996, p.73. 
25 BAPTISTA, Luiz Olavo. O MERCOSUL após o Protocolo de Ouro Preto. Revista de Estudos 
Avançados, Instituto de Direitos Avançados da Universidade de São Paulo, São Paulo, n.10, p. 183, 
1996. 
26 ACCIOLY, Elisabeth. Op. cit, p.77. 
27 Criado pelo Decisão CMC no 01/91 e promulgado pelo Decreto no 922/93, no intuito de contribuir 
para o fortalecimento das relações entre as partes, com base na justiça e na equidade. Disponível 
em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0922.htm. 
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Protocolo de Brasília, a serem estudadas no terceiro capítulo, mas permitem que o 

Reclamante exija do Reclamado a adoção das medidas aprovadas. 

A aplicação conjunta do Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a 

Estrutura Institucional do MERCOSUL (Protocolo de Ouro Preto - POP) com a 

regulamentação prevista no Protocolo de Brasília faz surgir importante mecanismo 

de formação e aproximação do nacional dos Estados Partes com o MERCOSUL, ao 

possibilitar, ainda que por caminhos indiretos, que um cidadão, obtenha resposta 

direta de uma das instituições Mercosulinas, a Comissão de Comércio do Mercosul 

(artigo 21 do POP).  

A Comissão de Comércio (CCM), integrada por quatro membros titulares e 

quatro membros alternos por Estado Parte, se manifesta por meio de dois 

instrumentos: as Diretrizes, obrigatórias aos Estados Partes; e as Propostas, sem 

caráter obrigatório (artigo 20 do POP).  

Temos assim o tripé de sustentação estrutural do MERCOSUL: o Conselho 

do Mercado Comum, responsável pela condução política e representação; o Grupo 

do Mercado Comum, responsável pela execução, homologação e fiscalização; e a 

Comissão de Comércio do MERCOSUL, responsável pela condução político-

comercial, constituindo-se em instância receptora de reclamações feitas, por 

intermédio das Seções Nacionais, que se estruturam conforme organograma abaixo: 

 

 

Conselho do Mercado 
Comum (CMC) 

 
EMITE DECISÕES 

Grupo do Mercado Comum 
(GMC) 

  
EMITE RESOLUÇÕES 

 

Comissão de Comércio do 
MERCOSUL (CCM) 

 
EMITE DIRETIVAS 

 

Reunião de Ministros;  

- Grupos de Alto Nível:  

estratégia MERCOSUL de 

crescimento do emprego, de 

- Grupos: de análise 

institucional do MERCOSUL 

(GAIM); de Assuntos 

Orçamentários (GAP), de 

- Comitês Técnicos: sobre 

tarifas e nomenclaturas de 

mercadorias, assuntos 

aduaneiros, normas e 

Conselho do Mercado 
Comum (CMC) 

 

Grupo do Mercado Comum 
(GMC) 

 

Comissão de Comércio do 
MERCOSUL (CCM) 
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Consistência da TEC, de 

elaboração de plano estratégico 

para superação das 

assimetrias, elaboração da 

cooperação sur-sur e de 

relação interinstitucional entre 

Conselho e Parlamento; e 

Grupos de Trabalho Ad Hoc 

para incorporação da República 

da Bolívia e do Equador como 

Estados Partes e de 

negociação do processo de 

adesão da República da 

Venezuela;  

- Demais subestruturas: 

Comissão de Representantes, 

Instituto MERCOSUL de 

Formação, Observatório da 

Democracia do MERCOSUL, 

Comissão de Coordenação de 

Ministros de Assuntos Sociais, 

Reunião de Altas Autoridades 

da Área dos Direitos Humanos; 

- Foro de Consulta formada 

pelos Grupos de Trabalho sobre 

armas de fogo, assuntos 

jurídicos e consulares, 

prevenção de proliferação de 

armas de destruição massiva e 

Grupo Ad Hoc sobre registro 

comum de veículos 

automotores e motoristas. 

 

Cooperação internacional 

(GCI), de incorporação de 

normas do MERCOSUL (GIN); 

e de relacionamento externo 

(GRELEX) 

- Subgrupos de trabalho: 

comunicação, aspectos 

institucionais, regulamentos 

técnicos e avaliação de 

conformidade, assuntos 

financeiros, meio ambiente, 

indústria, agricultura, energia, 

assuntos laborais, emprego e 

seguridade social, saúde, 

investimentos comércio 

eletrônico, mineração e 

geologia contratações públicas 

e serviços. 

- Reuniões especializadas nas 

mais diferentes temáticas; 

- Grupos Ad Hoc: do setor 

açucareiro, de exame de 

consistência da TEC, de 

superação de assimetrias, de 

bens e capitais, de domínio do 

MERCOSUL, para eliminação 

da dupla cobrança da TEC, do 

Fundo de apoio do MERCOSUL 

para pequenas e médias 

empresas, de consulta e 

coordenação para negociações 

no âmbito da OMC e do 

Sistema Global de Preferência 

para os países em 

desenvolvimento; elaboração e 

implementação de patentes e 

Disciplinas comerciais, políticas 

públicas e competitividade, 

defesa de competência, 

estatísticas de comércio 

exterior, defesa do consumidor; 

- Comitê de Defesa Comercial e 

Garantias. 
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 regulamento do Código 

Aduaneiro; 

- Demais subestruturas: 

Observatório do Mercado de 

Trabalho, Foro Consultivo de 

Municípios, Estados Federados 

e Departamentos do 

MERCOSUL, Conselho de 

Administração do Fundo de 

Convergência estrutural do 

MERCOSUL, Comissão Sócio 

Laboral e Comité Automotor.  
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Para completar a estruturação foi necessária a previsão de órgão de caráter 

legislativo, no qual se enquadrava, inicialmente, a Comissão Parlamentar Conjunta 

(CPC), criada pelo Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura 

Institucional do MERCOSUL (Protocolo de Ouro Preto - POP) para funcionar como 

órgão representativo dos Parlamentos dos Estados integrantes, adotando-se 

igualdade de número de representantes entre os Estados. Sua implementação 

visava, conforme disposto no artigo 25 do POP, acelerar o procedimento interno 

para entrada em vigor das normas emanadas dos órgãos do MERCOSUL e, ainda, 

auxiliar na harmonização legislativa (objetivo explícito do Tratado de Assunção). 

Poderia, para tanto, enviar, por intermédio do GMC, Recomendações ao órgão de 

condução política, o Conselho do Mercado Comum.  

Entretanto, em 2005, aprova-se o Protocolo Constitutivo do Parlamento do 

MERCOSUL (PCPM), com função de representação dos povos do MERCOSUL, 

instalando-se e iniciando suas atividades definitivamente, a partir de maio de 2007, 

na cidade de Montevidéu (Decisão CMC no 49/04). O Parlamento do MERCOSUL 

(denominado PARLASUL) é o órgão consultivo cujas propostas devem ser 

consideradas pelos órgãos de condução (ou seja, pelo Conselho do Mercado 

Comum e pelo Grupo do Mercado Comum) composto por assembleia unicameral e 

integrado por representantes designados pelos Congressos Nacionais de cada 

Estado membro, até que se consolide a previsão de eleição direta disciplinada no 

pacto instituidor28.  

Em decisão de 2010, o Conselho do Mercado Comum estabeleceu a 

composição do Parlamento segundo critérios de “representação cidadã”, ou seja, 

com base no critério da proporcionalidade, segundo o tamanho populacional de cada 

Estado membro, respeitado o número mínimo de 18 (dezoito) parlamentares por 

país e uma escala, com taxas crescentes de proporcionalidade, para aumentar o 

número de assentos de cada Estado Parte por meio de cálculo proporcional à 

população, denominada proporcionalidade atenuada (o fez na Decisão CMC 28/10).  

 
                                                
28 DRI, Clarissa Franzoi; PAIVA, Maria Eduarda. PARLASUL, um novo ator no processo decisório do 
MERCOSUL? Revista Sociologia Política, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, v. 24, n. 57, p. 
39, mar. 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
44782016000100031. Acesso em: 07 set.16. ISSN 1678-9873.  
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Na função legislativa, o PARLASUL poderá se manifestar 29  por meio de 

Pareceres, Projetos de Lei, Anteprojetos, Declarações, Recomendações, Relatórios 

e Disposições (art. 19 do Protocolo Constitutivo), dentre os quais se destacam os 

Projetos de Lei e as Recomendações. Ambos têm viés político e devem ser 

remetidos aos órgãos de condução (CMC e GMC), diferindo apenas quanto ao 

conteúdo ser uma proposta de lei, no primeiro caso; ou uma proposta de política, no 

segundo caso. 

Trata-se de instituição que aproxima o cidadão nacional dos Estados 

integrantes do bloco formado, pois conforme consta no artigo 2o, item 4 do Protocolo 

Constitutivo, o Parlamento deve buscar estímulo a formação de uma “consciência 
coletiva de valores de cidadania e comunitários para consolidação da 
integração latino-americana”30.  

Em atendimento a esse propósito, disponibiliza-se um canal denominado “O 

Parlamento e Você”31, no qual se divulgam dados de contato para que qualquer 

cidadão envie perguntas, solicite informações e apresente propostas ao Parlamento 

(seccomunicacion@palamentomercosur.org), além de links para peticionamento ou 

envio de carta ao Parlamento. Esses traços são característicos do importante papel 

do Parlamento na estrutura regional, qual seja, a consagração da possibilidade de 

qualquer cidadão peticionar, conferindo e respeitando a democracia e participação 

comunitária, o que certamente contribui para a construção da identidade da 

cidadania Mercosulina. 

Nesse sentido, o PARLASUL não se restringe à representação legislativa do 

bloco, mas representa “a primeira instância que pressupõe uma interação mais 

                                                
29  DRI; PAIVA, op.cit., loc. cit. Para as autoras, a sistematização feita nos permite concluir que  
“Pareceres são opiniões formais sobre projetos legislativos do CMC” Se as opiniões do parlamento 
forem consideradas o projeto irá para apreciação, mais célere, nos Congressos nacionais; Projetos de 
Lei: são propostas legislativas apresentadas ao CMC; Anteprojetos de Lei: propostas apresentadas 
aos parlamentos nacionais com o intuito de promover a harmonização das legislações dos Estados 
membros; Recomendações, instrumento de destaque, tem importância política porque consiste em 
propostas de políticas a serem adotados e, por isso, são direcionadas aos órgãos decisórios do 
MERCOSUL; Informes: são estudos sobre assuntos específicos; Declarações: são manifestações de 
interesse público; e Disposições: atos de auto-organização. 
30  O site do PARLASUL faz essa apresentação. Endereço eletrônico: 
https://www.parlamentomercosur.org/parlasur. Acesso em 28 de agosto de 2016. E, ainda, segundo o 
dispositivo do Pacto instituidor do PARLASUL deve “garantir a participação dos atores da sociedade 
civil no processo de integração”. 
31  MERCOSUL. Parlamento do MERCOSUL. Disponível em: 
https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/v/153/1/parlasur/el-parlamento-y-usted.html. 
Acesso em: 28 ago 2016. 
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direta com a sociedade e a institucionalização de regras democráticas para a 

escolha de seus integrantes”32.  

Certamente, a postergação da implementação do voto direto para eleição 

parlamentar, antes prevista para 31 de dezembro de 2014, trouxe grande prejuízo 

ou, no mínimo, um atraso para consolidação de outro importante instrumento de 

vinculação e identificação dos nacionais com o mercado comum, qual seja, a 

escolha direta, pelo cidadão nacional, mediante voto direto, de seus representantes 

no Parlamento comum33.  

A previsão de eleição parlamentar por meio de voto direto ocorreu em 2014 

em decisão do órgão de condução política - o Conselho do Mercado Comum 

(Decisão CMC 11/14) - que goza de obrigatoriedade. Entretanto, estipulou-se longo 

prazo para efetivação dessa eleição direta (31 de dezembro de 2020), a pedido do 

próprio PARLASUL, por entenderem seus integrantes inexistir maturidade nos 

Estados membros para sua implementação, pois ainda não há debate intenso nas 

instâncias políticas nacionais sobre MERCOSUL. De fato, a concretização das 

eleições diretas “pressupõe uma mudança de interesse e de comportamento dos 

atores”34. 

Os demais órgãos - Foro Consultivo Econômico e Social do MERCOSUL e 

Secretaria Administrativa do MERCOSUL -, por sua natureza, são órgãos de apoio, 

cuja atuação não tem relevância para implementação dos direitos de cidadania no 

contexto regional. 

O Foro Consultivo Econômico e Social do MERCOSUL (FCES) é órgão de 

representação dos setores econômicos e sociais dos Estados Partes e exerce 

função consultiva, incumbindo-lhe se manifestar sobre questões internas do 

MERCOSUL ou sobre a relação do bloco com os demais países, organismos 

internacionais e outros processos de integração (artigos 28 e 29 do POP). Atua por 

meio de Recomendações ao GMC pronunciadas por iniciativa própria ou por 

                                                
32 MARIANO, Karina Pasquariello. A Eleição parlamentar no MERCOSUL. Revista Brasileira Política 
Internacional, Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, n. 54, 2011, p. 140. ISSN 1983-3121. 
33 Agência Câmara de Notícias. PARLASUL adia eleições diretas de parlamentares do MERCOSUL 
para 2020. Publicada em 02 de dezembro de 2013. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/458455-PARLASUL-
ADIA-ELEICOES-DIRETAS-DE-PARLAMENTARES-DO-MERCOSUL-PARA-2020.html. Acesso em: 
29 ago 2016.  
34 MARIANO, Karina Pasquariello. A Eleição parlamentar no MERCOSUL. Revista Brasileira Política 
Internacional, Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, n. 54, 2011, p. 152. ISSN 1983-3121. 
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consulta dos órgãos do MERCOSUL e “pode realizar propostas de normas e 

políticas econômicas e sociais” para contribuir com o processo de integração 

regional, difundindo sua dimensão econômica e social35,36. 

A Secretaria Administrativa do MERCOSUL foi idealizada no POP como 

órgão de apoio operacional, responsável pelo suporte administrativo aos demais 

órgãos. Entretanto, o fortalecimento das demais estruturas exigiu que a Secretaria 

fosse transformada em um órgão técnico, conforme Decisão do Conselho do 

Mercado Comum (Decisão CMC 30/02), passando a denominar-se Secretaria do 

MERCOSUL e a contar com um Setor de Assessoria Técnica. Sua estrutura 

institucional foi disciplina e aumentada em 2015, conforme demanda, exposta na 

Decisão do Conselho do Mercado Comum (Decisão CMC  15/15)37,38. 

Por fim, outro órgão integrante da estrutura orgânica do MERCOSUL, o 

Tribunal Permanente de Revisão do MERCOSUL (TPR), instituído pelo Protocolo 

de Olivos, assinado em 18 de fevereiro de 2002 e incorporado ao ordenamento 

jurídico brasileiro pelo Decreto no 4982/2004 é de extrema relevância ao nosso 

estudo, por ser competente para a “solução de controvérsias no MERCOSUL”, 

atribuição não prevista para o Conselho do Mercado Comum, razão pela qual será 

objeto de exame mais aprofundado no terceiro capítulo (art. 1o do Decreto no 

4982/2004).  

Esse Tribunal é composto de 5 (cinco) árbitros, dentre os quais quatro deles 

serão representantes de um dos Estados Partes signatários do Protocolo de Olivos 

(Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), designados juntamente com um suplemente 

por um período de 2 (dois) anos, renovável por no máximo dois períodos 

consecutivos; e um árbitro eleito, em regra, por unanimidade, por um período de 3 
                                                
35  Informações obtidas no site da Comissão Parlamentar Conjunta. Disponível em: 
http://www.camara.leg.br/MERCOSUL/Forum_Consultivo/apresentacao_foro.htm. Acesso em: 29 ago 
2016. 
36  OLIVEIRA, Elvys Patrick Ferreira. Os acordos de integração educativa no MERCOSUL: uma 
análise a partir dos jogos de dois níveis. 92f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – 
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Belo Horizonte: 2009, p. 31. 
37 Informações obtidas no site: http://www.mercosur.int/innovaportal/v/46/2/innova.front/secretaria-do-
MERCOSUL. Decisão CMC 15/15. Disponível em: 
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/46/1/dec_015-2015_pt_norma-geral-funcionario-mcs_c.pdf. 
Acesso em: 29 ago 2016. 
38  OLIVEIRA, Elvys Patrick Ferreira. Os acordos de integração educativa no MERCOSUL: uma 
análise a partir dos jogos de dois níveis. 92f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – 
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Belo Horizonte: 2009, p. 32. 
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(três) anos, não renovável. A partir do momento da aceitação para exercício do 

cargo, os integrantes do TPR deverão estar disponíveis para atuar quando 

convocados. 

Desenhada a estrutura institucional e os atos normativos e administrativos 

emitidos pelos órgãos estruturantes do MERCOSUL, é possível extrair conclusões 

de base fundamental ao desenvolvimento do estudo.  

A primeira é a de que a lógica estrutural do MERCOSUL não lhe retira a 

natureza de um mercado comum intergovernamental39, isto é, com instituições e 

relações que se articulam entre governos, inexistindo instâncias, até o presente 

momento, de caráter puramente regional40,41. 

A segunda é a de que apenas as Decisões emitidas pelo Conselho do 

Mercado Comum (indicadas como Decisão CMC), as Resoluções emitidas pelo 

Grupo do Mercado Comum (indicadas como Resolução GMC) e as Diretrizes 

emitidas pela Comissão de Comércio (indicadas como Diretrizes CCM) podem 

obrigar os Estados membros.  

A terceira é a necessidade de compreensão do sistema utilizado para 

incorporação dessas normas que são, de acordo com os pactos do MERCOSUL, 

obrigatórias aos seus integrantes e o ordenamento jurídico interno, para preservação 

da soberania nacional.  

Assim, considerando que o presente trabalho visa, de um lado, verificar a 

maturidade sistêmica para aprofundamento da inter-relação entre os sistemas 
                                                
39  NASCIMENTO, Claudia Lyra. O Dilema da Incorporação das normas do MERCOSUL no 
ordenamento jurídico brasileiro. 23 f. Monografia (Especialização). Curso de Especialização em 
Direito Legislativo da UNILEGIS e UFMS, Brasília: 2005 , p. 11. “A intergovernamentalidade reflete o 
“não compartilhamento da soberania nacional, na legitimação de áreas de competência”; 
MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto. Disponível em: 
http://www.mercosur.int/msweb/SM/Normas/PT/CMC_1994_OuroPreto.pdf. Acesso em 02 mai. 2016. 
Artigo 2: “São órgãos com capacidade decisória, de natureza intergovernamental, o Conselho do 
Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum e a omissão de Comércio do MERCOSUL” (grifo nosso). 
40 Cf. KARINA P. MARIANO,  admite-se que a implementação das eleições diretas no âmbito do 
PARLASUL, aliada a composição pautada em critérios de proporcionalidade, seriam indícios de 
modificação da lógica intergovernamental, para uma institucionalidade regional. In: MARIANO, Karina 
Pasquariello. A Eleição parlamentar no MERCOSUL. Revista Brasileira Política Internacional, Instituto 
Brasileiro de Relações Internacionais, n. 54, 2011, ISSN 1983-3121, p. 138-157. 
41 MARIANO, Karina Pasquariello. A Eleição parlamentar no MERCOSUL. Revista Brasileira Política 
Internacional, Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, n. 54, 2011, ISSN 1983-3121, p. 139.  
41  Informações obtidas no site da Comissão Parlamentar Conjunta. Disponível em: 
http://www.camara.leg.br/MERCOSUL/Forum_Consultivo/apresentacao_foro.htm. Acesso em: 29  
ago2016. 
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normativos extracomerciais dos países integrantes do MERCOSUL; e de outro, 

levantar os direitos e deveres comuns aos nacionais dos diferentes Estados 

membros, no intuito de demonstrar ao cidadão brasileiro quais são seus direitos e os 

mecanismos de sua proteção dentro do sistema integrado, passa-se a identificação 

desse sistema de integração adotado no MERCOSUL, partindo-se do pressuposto 

de que existem dois possíveis: o sistema de cooperação (ou societário) e o sistema 

comunitário. 

 

1.3 OS SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO ADOTADO NO MERCOSUL: sistema de 

cooperação e sistema comunitário 

 

Diante da existência de dois diferentes sistemas de integração, é preciso 

conhece-los para então entender como a adoção de um deles influencia na forma do 

reconhecimento dos direitos conferidos pelo mercado comum ao nacional de um dos 

Estados membros.  

No sistema de cooperação há uma “relação horizontal de coordenação de 

soberanias” o que significa que não há qualquer hierarquia ou poder acima das 

soberanias nacionais. Há uma estrutura regional, mas dentro da qual as decisões e 

conduções políticas estão subordinadas à soberania dos Estados membros42. 

No sistema comunitário, há uma imposição vertical do direito comunitário 

criado e desenvolvido na estrutura regional como forma de manutenção e 

efetividade do direito e do poder comum. Por essa lógica, a relação entre Estados e 

indivíduos objetiva criar um poder integrado que atuará segundo uma relação de 

subordinação entre o poder comunitário, os Estados e os sujeitos internos desse 

Estado43. Nesse sentido, cria-se uma autoridade acima da nacional, denominada 

supranacional, em razão da superioridade que representa em face do Estado nação, 

cujo desafio consiste em coaduná-la com a soberania nacional.  
                                                
42 ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. O Destino do MERCOSUL: Mercado Comum ou Zona de 
Livre Comércio, Revista Jurídica da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, vol. I, 
ano I, p.28, 2003. 
43 CABRAL, Alex Ian Psarski. União Econômica e Monetária e Mercado Comum: Uma abordagem 
Internacional das Fases da Integração. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, Lisboa, n. 02, p.02, 2013. ISSN: 2182-7567. Disponível em: 
http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2013/10/2013_10_10755_10794.pdf. Acesso em: 07 set. 
2016. 
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Por tais características, o sistema de cooperação, no qual se enquadra o 

MERCOSUL e o sistema comunitário, no qual se enquadra a União Europeia, não se 

confundem.  

O MERCOSUL é uma pessoa jurídica de direito internacional público (artigo 

34 do POP), que age como bloco em suas relações internacionais e tem como 

finalidade a formação de um mercado comum44. Entretanto, qual o relacionamento 

do bloco com o ordenamento nacional de seus Estados membros?  

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há cessão de competência dos 

órgãos nacionais para os órgãos do MERCOSUL, como ocorreria em um sistema 

comunitário. É o caso das instituições da União Europeia que “se nutrem dos 

poderes soberanos nacionais”, que lhes é cedido pelos Estados membros”45. 

Os órgãos do MERCOSUL são compostos por funcionários nacionais e, por 

conseguinte, representantes dos interesses do Estado membro ao qual se vinculam. 

Assim, não há, na estrutura do sistema de cooperação, funcionários do processo de 

integração representantes dos interesses comunitários e não dos Estados46. 

Logo, tem-se no MERCOSUL um claro sistema de cooperação, dentro do 

qual todas as decisões emitidas pelos órgãos decisórios do bloco gozam de 

obrigatoriedade, mas se subordinam à soberania do Estado nacional 47 , de 

maneira que, em eventual divergência da Decisão, Resolução ou Diretriz 

(instrumentos normativos emanados pelos órgãos do MERCOSUL com poder de 

vinculação dos Estados Partes) com o ordenamento jurídico interno, deverá 

prevalecer a ordem nacional. Lógica oposta aplicar-se-ia no sistema comunitário, no 

qual prevalece o princípio do primado do direito comum que, conforme nos ensina 

ALESSANDRA SILVEIRA, não converte o direito da união em superior hierárquico, 

mas lhe atribui “preferência aplicativa em benefício da própria funcionalidade 

                                                
44  BALDIN, Stenio Augusto Vasques. O Desenvolvimento do MERCOSUL junto aos blocos 
Econômicos. Disponível em:  
http://www.unilago.edu.br/publicacao/edicaoanterior/Sumario/2011/downloads/5.pdf. Acesso em:  07 
set. 2016, p. 10. 
45 Id., op. cit., p. 34. 
46 Id., op. cit., loc. cit. 
47 Cf. RESEK, José Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. 13ª ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2011, p. 133. As normas internacionais ingressam em nosso ordenamento jurídico 
com status de Lei Ordinária, salvo quando relativas à matéria de direitos humanos, observada a 
tramitação prevista no artigo 5o, parágrafo 3o da Constituição Federal. 
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sistémica” 48 , no intuito de resolver o problema da convivência entre normas 

provenientes de fontes distintas. 

Veja-se clara distinção entre o direito comunitário regente no sistema 

comunitário e o direito de integração aplicável ao sistema de cooperação, conforme 

Roberto Ruiz Diaz Labrano: 

 
Com relação à distinção entre direito comunitário e direito da 
integração, a doutrina reserva a primeira denominação a 
sistematização das normas que, emanadas de órgãos supranacionais, 
tem aplicação imediata, direta e prevalente dentro do território dos 
Estados Partes. Ainda que o direito da integração contemple o direito 
comunitário, ele se ocupa também da inserção, incorporação e 
implementação de normas posteriores que emanam de órgãos 
intergovernamentais no ordenamento jurídico interno dos Estados 
Partes49. 

 

Certo é, entretanto, que independentemente do sistema adotado, a 

semelhança entre ambos é a busca pela integração normativa (seja pela 

superioridade do órgão comunitário, seja pela superioridade do órgão nacional), no 

intuito de “criar uma ordem jurídica comum e harmoniosa, compartilhada de maneira 

equânime por todos aqueles Estados integrantes”50 . 

Assim, ainda que no sistema de cooperação os atos normativos emanados 

pelo Bloco dependam - para que possam valer em âmbito nacional - de aprovação e 

tramitação pelo sistema legislativo interno próprio de cada Estado membro, segundo 

critérios constitucionais individuais, é preciso pensar quais são os instrumentos de 

segurança jurídica a partir dos quais será possível aos nacionais e países terceiros 

                                                
48 Cf. SILVEIRA. Alessandra. Princípios de Direito da União Europeia. Lisboa: Quidjuris, 2009, p. 119.  
49 LABRANO, Roberto Ruiz Diaz. Mercosur Integración y derecho. Argentina: Intercontinental, 1998, 
p.68, tradução nossa. (En cuanto a la distinción entre derecho comunitario y derecho de la 
integración, la doctrina reserva la primera denominación a la sistematización de las normas que, 
emanadas de órganos supranacionales, tiene aplicación inmediata, directa y prevalente dentro del 
territorio de los Estados Partes. En tanto que el derecho de la integración comprende o abarca al 
derecho comunitario, pero se ocupa además de las normas que quieren de un acto posterior para su 
inserción, incorporación y aplicación dentro del ordenamiento jurídico interno de los Estados Partes y 
emanan de órganos intergubernamentales).  
50 CABRAL, Alex Ian Psarski. União Econômica e Monetária e Mercado Comum: Uma abordagem 
Internacional das Fases da Integração. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, Lisboa, n. 02, p.02, 2013. ISSN: 2182-7567. Disponível em: 
http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2013/10/2013_10_10755_10794.pdf. Acesso em: 07 
set.16. 
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exigir o cumprimento daquele determinado ato normativo perante o bloco ou um de 

seus Estados membros.  

Ao cidadão brasileiro, é certo, importa conhecer as decisões consagradoras 

dos direitos dos nacionais no âmbito do MERCOSUL (consagradas por meio de 

decisões ou resoluções – instrumentos normativos estudados anteriormente), com o 

objetivo de enquadrar sua aplicabilidade e efetividade no sistema existente (âmbito 

regional) e em nosso país (âmbito nacional).  
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CAPÍTULO 2 - DISCIPLINA JURÍDICA DOS DIREITOS COMUNS AOS 
NACIONAIS DOS ESTADOS-MEMBROS DO MERCOSUL  

 

Identifica-se, na integração regional, uma conduta inovadora quanto à livre 

circulação de pessoas pela qual se busca o estímulo ao turismo na região, a 

segurança do espaço comum e, num segundo momento, a regulação do movimento 

de trabalhadores que iniciam o trânsito entre fronteiras. A normatização desse 

processo advém de acordos regionais que regem a mobilidade de pessoas e 

desvendam a abertura de fronteiras como política internacional possível.  

No âmbito do MERCOSUL, não é diferente. O processo de integração 

regional se iniciou com o movimento de pessoas entre as fronteiras, facilitada por 

acordos internacionais que desburocratizaram a saída do país de origem e entrada 

no país parceiro, com base, inicialmente, em interesses de fundo econômico e 

comercial. Mas, trouxe como consequência inexorável, a demanda pelo 

reconhecimento dos direitos individuais daqueles que fizeram o trânsito.  

Em resposta, os órgãos com poder decisório vistos no capítulo primeiro, por 

meio de seus instrumentos normativos, implementaram as bases normativas e 

principiológicas a serem seguidas no âmbito regional, para reconhecimento de tais 

direitos individuais, iniciando a formatação de um ordenamento jurídico comum51. 

Entretanto, o grande desafio da integração é justamente conciliar o diálogo entre 

esse ordenamento jurídico comum e o ordenamento jurídico nacional, tendo em vista 

que, nesse ponto, se esbarra num grande obstáculo: a soberania. 

A soberania52 é tida no conceito tradicional como o poder exercido por uma 

entidade estatal que tem como característica a conjugação de supremacia e 

independência, relacionando-se, tradicionalmente, com o conceito de territórios.  

Como se sabe, a soberania foi a qualidade do Estado Nacional que garantiu a 

pacificação da ordem geopolítica internacional e, alinhada aos movimentos 

constitucionalistas, atribuiu a esse Estado a função de garantidor da segurança de 
                                                
51  BALDIN, Stenio Augusto Vasques. O Desenvolvimento do MERCOSUL junto aos blocos 
Econômicos. Disponível em:  
http://www.unilago.edu.br/publicacao/edicaoanterior/Sumario/2011/downloads/5.pdf. Acesso em:  07 
set. 2016, p. 34. 
52 Nesse sentido, a soberania já era tratada por Jean Bodin, em 1583, em sua obra “Lex Six Livres de 
La Republique” como fundamento principal de qualquer República. 
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sua população; seja no campo interno, contra arbítrios e abusos do próprio Estado, 

por meio da consagração de direitos e liberdades fundamentais; seja no campo 

externo, por assumir a responsabilidade e o compromisso de proteção das fronteiras 

e da segurança nacional, ao agir com independência no plano internacional53. É 

certamente um dos pilares que sustentam e dão segurança aos nacionais dos 

Estados. 

Assim, a nova lógica implementada com o processo de integração expõe a 

tradicional concepção de soberania e impõe sua reformulação para que nela se 

englobem os aspectos políticos para uma compreensão mais ampla da relação entre 

interno e internacional, adequada aos contextos regionais e a abertura de fronteiras. 

Essa reformulação consiste em adequar ao conceito de soberania o novo papel que 

o Estado nacional tem exercido diante das transformações estruturais das relações 

econômicas e sociais que acarretaram a transnacionalização de suas instituições. 

Impõe-se, assim, uma abertura para o novo, para o desconhecido, uma vez 

que o Estado nacional, na posição de negociador internacional, ao se relacionar com 

outro Estado nesse contexto da integração (também denominado regional), assume 

direitos e obrigações internacionais que passam a produzir efeitos internos para seu 

povo.  

Assim, delimitar o limiar existente entre as normas internas dos países 

integrantes do MERCOSUL, protegidas pela soberania nacional, e a obrigatoriedade 

advinda do compromisso que o Estado membro firmou no âmbito do sistema de 

cooperação (regional) é um dos principais desafios que o MERCOSUL apresenta, 

diferentemente do internacional, porque se refere às negociações entre os 

integrantes de um mesmo bloco unidos por um elo normativo, qual seja, um Tratado 

comum.  

Há, para tanto, mecanismos de incorporação das normas Mercosulinas e 

princípios criados no âmbito regional ao sistema interno, respeitando-se os 

procedimentos conhecidos pelos nacionais dos Estados membros. Trata-se, no 

ordenamento jurídico brasileiro, do processo de incorporação ditado por critérios 

constitucionais, corroborados pelo Supremo Tribunal Federal. 
                                                
53 COUTO, Estêvão Ferreira. A relação entre o Interno e o Internacional. Concepções cambiantes de 
Soberania. Doutrina e Jurisprudência dos Tribunais Superiores no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 152. 
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Com o avanço do MERCOSUL esse caminho de incorporação das normas se 

torna cada vez mais fluido, permitindo, inclusive, que aquelas relativas à organização 

do sistema regional, sejam diretamente aplicadas, a partir do compromisso assumido 

nesse âmbito assumido, pelo qual o Estado se obriga a cumprir normas comuns 

decididas por determinados órgãos Mercosulinos, com força vinculativa.  

 

2.1 ATOS NORMATIVOS COMUNS DE CARÁTER OBRIGATÓRIO (DECISÕES, 

RESOLUÇÕES E DIRETRIZES) E SUA INCORPORAÇÃO AO ORDENAMENTO 

JURÍDICO NACIONAL  

 

Firmados os pressupostos de que o MERCOSUL consiste em um acordo 

entre Estados, cujo objetivo final de formação de um mercado comum não fora 

definitivamente acabado, nem atingido; de que, no intuito de concretização dessa 

finalidade, foram criados órgãos institucionais; que tais órgãos possuem natureza 

intergovernamental e respaldam um sistema de integração por cooperação, dentro 

do qual são emitidos atos normativos com caráter obrigatório aos Estados membros 

(decisões, resoluções e diretrizes), chega-se ao momento de verificar a repercussão 

desses atos normativos nos direitos dos cidadãos brasileiros.  

Primeiramente, questiona-se: esses atos normativos, emitidos no âmbito do 

MERCOSUL, gozam de executoriedade imediata no ordenamento jurídico interno? 

Podem ser invocados como direitos positivos assegurados pela ordem brasileira?  

Desde logo é preciso mencionar que existem duas teorias que tratam da 

relação entre interno e internacional. Para os dualistas, são áreas totalmente 

distintas e independentes, de maneira que a validade de uma norma interna não 

está condicionada a sua integração e sintonia com a ordem internacional; para os 

monistas, há uma relação regida pela unicidade das ordens, seja pela prevalência 

do Direito Internacional Público (monistas internacionalistas), seja pela prevalência 

do Direito Nacional (monistas nacionalistas)54,55,56.  

                                                
54 Cf. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. v. 
1 e 2. Ed. rev. atual. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. 
55 RESEK, José Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. 13ª ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2011, p.28. 
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A importância desses Tratados de estreitamento dos vínculos de 

solidariedade e paz entre os países motivou a positivação do que era 

consuetudinário sobre conclusão, entrada em vigor, aplicação, emenda, nulidade e 

extinção dos tratados na denominada Convenção de Viena, elaborada em 23 de 

maio de 1969, da qual são signatários países representantes de diferentes 

continentes, aprovada pelo Congresso Nacional em 17 de julho de 2009, pelo 

Decreto Legislativo 496/200957. 

Não obstante a existência de sedimentação desses costumes internacionais, 

cada ordenamento jurídico disporá sobre o enquadramento dos documentos 

internacionalmente negociados (Tratados, Acordos ou Pactos) na estrutura 

hierárquica de seu Estado. Conforme ensina JIMÉNEZ ARÉCHAGA, ex-Presidente 

da Corte Internacional de Justiça: 

 

[...] alguns países conferem às normas internacionais a mais alta 
hierarquia, a ponto de poderem, inclusive, modificar as normas da 
Constituição; outros equiparam as normas internacionais com as 
disposições da Constituição; um terceiro grupo de países admite que 
as regras de Direito Internacional, ainda que não possam modificar a 
Constituição, prevalecem sobre as disposições legislativas; outros, 
finalmente, adotando a posição mais difundida, colocam em pé de 
igualdade as disposições dos tratados, assim como as normas 
consuetudinárias, com os atos legislativos, o que acarreta a 
prevalência da regra temporalmente posterior, seja interna, seja 
internacional [...]58.  

 

No Brasil, para que um Tratado internacional seja celebrado e válido na 

ordem interna é necessária a participação do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo, aplicando-se a “teoria da junção de vontades ou teoria dos atos 

complexos”, uma vez que o Presidente da República poderá celebrar os tratados, 

convenções e atos internacionais (artigo 84, inciso VIII, da Constituição 

                                                                                                                                                   
56 Cf. RESEK, op. cit., p.542-543: “[...] embora, registre-se a superação de tal divisão, em razão do 
sistema de redes, sobretudo na esfera da proteção sobre direitos humanos [...] uma vez que se deve 
seguir o critério da norma mais favorável às vítimas, sendo as de direito internacional ou interno, 
ambos destinados ao maior nível de proteção. 
57 FRANCISCO, José Carlos; MESSA, Ana Flávia. In: DIMOULIS, Dimitri; PAGLIARINI, Alexandre 
Coutinho.  Direito Constitucional Internacional de Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2012, 
p.241-243.  
58 DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p.43. 
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Federal/88) 59 , 60 , mas dependerá do referendo do Congresso Nacional, a quem 

compete exclusivamente resolver definitivamente sobre esses instrumentos 

internacionais que acarretarem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 

nacional (artigo 49, inciso I, da Constituição Federal/88), diante da relevante 

necessidade de representação nacional na decisão sobre esses assuntos61,62. 

Exitosa a negociação internacional, o Presidente assina o texto demonstrando 

apenas sua intenção em aderi-lo e envia ao Congresso para aprovação, por maioria 

simples, em turno único, via Decreto Legislativo, nas duas Casas de nosso 

parlamento. Aprovado, retorna ao Presidente da República que, querendo, poderá, 

em nome do Estado celebrá-lo definitivamente no plano internacional, obrigando-se 

com os demais Estados Partes, por meio da ratificação, aceitação, aprovação ou 

adesão, conforme o caso63,64.  

Finaliza-se, assim, o ciclo de formação do Tratado para o Brasil, no plano 

internacional. Entretanto, para que produza efeitos internos, é preciso que se 

observe um novo iter procedimental, pois conforme leciona FERNANDA DIAS 

MENEZES DE ALMEIDA o tratado, como qualquer ato normativo, "[...] para passar a 

obrigar os destinatários, deve ser levado oficialmente ao seu conhecimento, como é 

da índole e tradição do direito pátrio"65. 

                                                
59 Nesse sentido, ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. A incorporação dos tratados internacionais ao 
ordenamento jurídico brasileiro. Análise do tema à luz do direito constitucional. Revista do Advogado, 
Associação dos Advogados de São Paulo, São Paulo, n.73, v. 23, 2003, p.51. 
60  BRASIL. Constituição Federal de 1988. “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: [...] VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do 
Congresso Nacional [...].” 
61  BRASIL. Constituição Federal de 1988. “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; [...]” 

62 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. A incorporação dos tratados internacionais ao ordenamento 
jurídico brasileiro. Análise do tema à luz do direito constitucional. Revista do Advogado, Associação 
dos Advogados de São Paulo, São Paulo, n.73, v. 23, 2003, p.51. 
63 A aprovação se dá pelo Congresso Nacional, mediante Decreto Legislativo; a ratificação se dá pelo 
Chefe de Estado, mediante depósito do respectivo instrumento e a promulgação se dá pelo 
Presidente da República, mediante decreto, em ordem a viabilizar a produção dos efeitos de 
publicação e executoriedade. A tramitação detalhada pode ser conferida em: RAMOS, André de 
Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 4a. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 271. 
64 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. A incorporação dos tratados internacionais ao ordenamento 
jurídico brasileiro. Análise do tema à luz do direito constitucional. Revista do Advogado, Associação 
dos Advogados de São Paulo, São Paulo, n.73, v. 23, 2003, p.51. 
65 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. A incorporação dos tratados internacionais ao ordenamento 
jurídico brasileiro. Análise do tema à luz do direito constitucional. Revista do Advogado, Associação 
dos Advogados de São Paulo, São Paulo, n.73, v. 23, 2003, p.51-52. 
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Assim, apenas pela edição e promulgação do Decreto Executivo (também 

denominado de Decreto Presidencial ou de Promulgação) emitido pelo Presidente 

da República e referendado pelo Ministro das Relações Exteriores (artigo 87, inciso 

I, da Constituição Federal/88) 66,67, consuma-se a incorporação definitiva do tratado 

ao direito interno com status de lei ordinária federal (conforme posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 80.004/77 e da 

ADIN 1.480-3/DF)68, subordinando-se à Constituição69, salvo quando relativas à 

direitos humanos e incorporadas segundo critérios dispostos no parágrafo 3o do 

artigo 5o da Constituição Federal, hipótese na qual terão status de emenda 

constitucional70.  

Acerca da recepção dos Tratados Internacionais sobre direitos humanos, 

anteriores a Emenda Constitucional 45, JOSÉ CARLOS FRANCISCO esclarece: 

[...] Admitimos que a doutrina e a jurisprudência aceitam a recepção 
material e a desconstitucionalização apenas mediante previsão 

                                                
66 O trâmite interno está disciplinado na Resolução do CN, no 01 de 2007, da qual se extrai que: 
editada norma no âmbito do MERCOSUL cabe ao Ministro de Estado das Relações Exteriores 
encaminhá-la ao Presidente. O Presidente envia mensagem ao CN, com exposição de motivos. A 
primeira casa do CN a apreciar é a Câmara. Dentro da Câmara o texto é enviado à Representação 
Brasileira do Parlamento do MERCOSUL que irá apreciar e emitir parecer. Com o parecer, o 
documento passa a se chamar Projeto de Decreto Legislativo e é encaminhado ao Plenário da 
Câmara. Aprovado, o Projeto segue ao Senado. Aprovado em turno único, o texto é promulgado pelo 
Presidente do Senado e Publicado do Diário Oficial da União (DOU) e no Diário do Congresso 
Nacional. Em seguida, retorna à Presidência da República para promulgação, mediante Decreto. Só 
então, a norma se tornará exequível no ordenamento jurídico, passando a ocupar a mesma hierarquia 
que as leis ordinárias.  
67 Artigo 87, inciso I, da CF/88: Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 
vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, 
além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei: exercer a orientação, 
coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua 
competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República.  
68  Cf. ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. A incorporação dos tratados internacionais ao 
ordenamento jurídico brasileiro. Análise do tema à luz do direito constitucional. Revista do Advogado, 
Associação dos Advogados de São Paulo, São Paulo, n.73, v. 23, 2003, p.52-58. 
69 Cf. FRANCISCO, José Carlos; MESSA, Ana Flávia. In: DIMOULIS, Dimitri; PAGLIARINI, Alexandre 
Coutinho.  Direito Constitucional Internacional de Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 
p.253. “A celebração pelo Chefe do Executivo e a ratificação pelo Poder Legislativo normalmente 
foram previstas nos ordenamentos constitucionais e nas cartas que se seguiram à ordem do Império, 
como se nota na Carta de 1967 [...] essa Carta deixou claro que a força normativa dos tratados 
internacionais era infraconstitucional [...]”. 
70 Artigo 5o, § 3º da CF: Os 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. Caso não sigam esse 
procedimento, prevalece o posicionamento exposto no Recurso Extraordinário no. 349.703-1, 
divulgado em junho de 2009, de que terão status supralegal. De acordo com o decidido: “o status 
normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna 
inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante”. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595406. Acesso em: 08 set. 
2016.  
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constitucional expressa no ordenamento superveniente, mas a 
controvérsia gerada pela Emenda Constitucional 45 em relação aos 
tratados sobre direitos humanos anteriores a 8 de dezembro de 2004 
está mais próxima ou adequada à recepção convencional do que a 
esses dois outros instrumentos de hermenêutica constitucional, já 
que a recepção material e a desconstitucionalização pressupõem a 
ab-rogação da Constituição pretérita [...]71.  

Em contraponto à recepção material e a desconstitucionalização, o autor 

demonstra a verdadeira compreensão da recepção, como princípio geral de direito: 

[...] Acerca da recepção, sabemos que se trata de princípio geral de 
Direito Constitucional (que independe de previsão expressa), 
segundo o qual as normas infraconstitucionais validamente editadas 
(sob o ângulo formal e material) na vigência de ordenamentos 
constitucionais anteriores continuam vigentes e eficazes em face de 
novos ordenamentos constitucionais (originários ou reformadores), 
bastando a compatibilidade material com as regras constitucionais 
supervenientes [...]72   
 

Nesse sentido, alinhamo-nos aos ensinamentos do autor ao entender que os 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos, anteriores a emenda, deveriam seguir 

o trâmite da recepção convencional. Entretanto, prevaleceu no Supremo Tribunal 

Federal o entendimento de que os Tratados e Convenções internacionais sobre 

direitos humanos que foram incorporados no ordenamento jurídico brasileiro pela 

forma comum, ou seja, sem observar os critérios do artigo 5o, §3o, da Constituição 

Federal, possuem status supralegal, mas infraconstitucional.  

Com relação aos tratados internacionais sobre outras matérias, enquanto não 

completado o processo de incorporação, descrito supra, em sua integralidade, a 

norma será válida internacionalmente, mas não nacionalmente, mesmo que seja 

norma oriunda do sistema normativo regional ao qual o Brasil tenha aderido, como o 

é MERCOSUL73,74. 

                                                
71 FRANCISCO, José Carlos. Bloco de Constitucionalidade e Recepção dos Tratados Internacionais. 
In TAVARES, André Ramos et al. (org). Reforma do Judiciário: analisada e comentada. São Paulo: 
Método, 2005, p. 103.  
72 FRANCISCO, José Carlos. Bloco de Constitucionalidade e Recepção dos Tratados Internacionais. 
In TAVARES, André Ramos et al. (org). Reforma do Judiciário: analisada e comentada. São Paulo: 
Método, 2005, p. 103.  
73 Iniciado o procedimento de celebração do tratado ou acordo internacional pelo Brasil, no âmbito do 
MERCOSUL, sua execução no plano interno dependerá, também, de sua recepção73 e, após, deverá 
passar pelas etapas vistas de aprovação/ratificação para, então, promulgado e publicado o texto 
oficial passe a gozar de executoriedade no plano do direito positivo interno. Cf. SIGNORINI, 
Terezinha de Jesus Souza. A recepção de Tratados Internacionais sobre direitos humanos no Brasil 
após Emenda Constitucional no 45. Revista da Universidade Federal do Paraná. CEJUR: 2008. 
Disponível em: http://revistas.ufpr.br/cejur/article/viewFile/16763/11149. Acesso em: 02 set. 2016. 
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Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal em paradigmático 

Agravo Regimental75, impetrado por Coagulantes Argentinos S/A no intuito de exigir 

o cumprimento de uma carta rogatória passiva, emitida pela Justiça Federal 

Argentina, na qual solicitava à Justiça brasileira concessão de ordem constritiva ao 

patrimônio do réu a ser cumprida no Brasil, com base em decisão vinculativa do 

Conselho do Mercado Comum, identificada como “Decisão CMC 27/94: Protocolo de 

Medidas Cautelares” 76.  

Ao analisar os fundamentos da demanda, o Supremo Tribunal Federal 

afirmou que a recepção de acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do 

MERCOSUL está sujeita a mesma disciplina constitucional que rege o processo de 

incorporação dos tratados e convenções internacionais em geral. Dessa forma, “o 

iter procedimental pertinente a transposição, para o plano do direito positivo interno 

do Brasil, dos tratados ou acordos internacionais – inclusive daqueles celebrados 
no contexto regional do MERCOSUL – concluídos pelo Estado Brasileiro” é ditado 

pela Constituição e não por qualquer outro instrumento normativo de caráter 

internacional (grifo nosso)77. 

                                                                                                                                                   
74 Eventual questionamento pode recair sobre a eficácia plena e imediata dos tratados internacionais 
relativos à livre circulação de pessoas, diante do disposto no parágrafo 2o, do artigo 5o da CF, 
segundo o qual: “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 seja parte”. Entretanto, a posição dominante é no sentido de que, com o 
advento do parágrafo 3o., o status de norma constitucional é reservado para aqueles documentos 
internacionais que seguem a tramitação especial prevista nesse dispositivo, sendo que os demais, 
aprovados por quórum simples, possuem status supralegal e infraconstitucional. No presente estudo, 
nos centraremos na posição dominante, manifestada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do Recurso Extraordinário no 80.0004/SE, Tribunal Pleno, Relator Ministro Xavier de Albuquerque, 
julgado em 01 de junho de 1977 de que esses tratados terão status de lei ordinária, sem adentrar no 
debate sobre o enquadramento como tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, 
hipótese de tratamento diferenciado, conforme Recurso Extraordinário 466.343, Tribunal Pleno, 
Relator Ministro Cezar Peluso, julgado em 03 de dezembro de 2008. Entretanto, tal entendimento fora 
superado, solidificando-se o entendimento de que status supralegal e infraconstitucional.  
75 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Carta Rogatória n. 8279-4, Agravante: 
República da Argentina. Relator Ministro Celso de Mello. Julgado em 17 de junho de 1998. 
76 O Protocolo havia sido ratificado pelo Brasil, após sua celebração entre Estados membros do 
MERCOSUL e visava suprir uma deficiência dos mecanismos de cooperação jurisdicional, permitindo 
a concessão de cautelar com efeito transnacional entre os países membros. Isto é, a partir do 
Protocolo permite-se a execução nos Estados membros, via rogatória, de decisão com conteúdo 
constritivo, determinada por juízo estrangeiro (de país parceiro).  
77 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Carta Rogatória n. 8279-4, Agravante: 
República da Argentina. Relator Ministro Celso de Mello. Julgado em 17 de junho de 1998. No 
julgamento, o STF afastou a argumentação da Agravante de que o Brasil teria assumido 
compromisso internacional do qual só poderia se furtar ao denunciar o tratado/acordo, à luz do artigo 
29 do Protocolo de Medidas Cautelares. Isso porque, no momento do requerimento feito pela 
Agravante, tal Protocolo ainda não havia sido promulgado no Brasil, não completando sua vigência 
nacional, de acordo com a Constituição Federal de 1988. 
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 No julgamento o Relator destacou que apesar de o sistema brasileiro não 

exigir a edição de lei para incorporação de ato internacional no ordenamento jurídico 

interno (o que seria considerado adoção da teoria dualista pela doutrina do direito 

internacional público)78, é preciso que se observe o trâmite constitucional, dentro do 

qual se exige aprovação pelo Congresso e Promulgação pelo Executivo, do 

respectivo Decreto Executivo. 

 Isso significa que não há, no ordenamento jurídico brasileiro, a consagração 

do “princípio do efeito direto”, ou seja, a aptidão, que a norma de direito internacional 

goza, de repercutir desde logo na esfera jurídica dos particulares; assim como não 

há “aplicabilidade imediata” dos Tratados ou Convenções internacionais, ou seja, 

vigência imediata da norma internacional na ordem jurídica interna, garantindo sua 

efetiva aplicação, logo após sua publicação, ainda que emanadas no contexto da 
integração no qual se insere o MERCOSUL.79 

 Esses princípios (efeito direto e aplicabilidade imediata) conferem às normas 

de direito comunitário aptidão para, desde logo, “atribuírem direitos ou imporem 

obrigações a particulares que poderão invocá-las, diretamente, perante os Tribunais 

nacionais”80,81. 

 Eis a razão pela qual não há que se falar em reflexo imediato das normas de 

direito do MERCOSUL ao cidadão brasileiro. Isso porque, os particulares não 

poderão invocá-las perante o ordenamento interno (como poderiam no caso de 

incidência do princípio do efeito direto), antes de seu regular procedimento de 

incorporação ao direito nacional; e, ainda, o próprio ordenamento não poderá se 

                                                
78 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Carta Rogatória n. 8279-4, Agravante: 
República da Argentina. Relator Ministro Celso de Mello. 17 de junho de 1998. O próprio Supremo em 
seu julgamento considera adotar, na ótica acadêmica divisora do monismo e do dualismo ou 
 Teoria Dualista Moderada, uma vez que não se exige lei para incorporação, mas apenas 
procedimento específico previamente determinado. De acordo com os ensinamentos de Flávia 
Piovesan, a concepção monista defende a unidade entre Direito Internacional e o Direito Interno, ao 
contrário da dualista. Entretanto, o sistema de rede implementado com as integrações regionais 
demonstra a superação dessa divisão. In: PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito 
Constitucional Internacional. 12a ed. revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2011. 
79 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Carta Rogatória n. 8279-4, Agravante: 
República da Argentina. Relator Ministro Celso de Mello. Tribunal Pleno. Julgado em 17 de junho de 
1998. 
80 QUADROS, Fausto. Direito das Comunidades Europeias e Direito Internacional Público. Coimbra: 
Almedina, 1991, p. 24. 
81 Cf. SILVEIRA. Alessandra. Princípios de Direito da União Europeia. Lisboa: Quidjuris, 2009, p. 127-
129. A autora explica que no caso da normativa europeia, assim que uma diretriz for editada, sua 
transposição para os Estados-Membros deve ser “orientada por imperativos de correcção, 
completude e clareza exigíveis pela segurança jurídica de uma União de Direitos”. 
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valer do conteúdo normativo regional e aplicá-lo ao caso concreto diretamente, 

diante da inexistência de previsão do princípio da aplicabilidade imediata82. 

 Tal circunstância foi reconhecida, inclusive, pelo artigo 42 do Protocolo 

Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do MERCOSUL 

(Protocolo de Ouro Preto, POP): 

 

Art. 42. As normas emanadas dos órgãos do MERCOSUL previstos 
no art. 2° deste Protocolo terão caráter obrigatório e deverão, 
quando necessário, ser incorporadas aos ordenamentos 
jurídicos nacionais mediante os procedimentos previstos pela 
legislação de cada país (grifo nosso). 

 

 Embora o POP preveja que as normas só deverão ser incorporadas quando 

necessário, a incorporação ainda é a regra geral. Por esse motivo, o Supremo 

Tribunal Federal não poderia dar provimento ao Recurso de Agravo da Coagulantes 

Argentinos S/A, diante da inexistência, em 04 de maio de 1998 (data da decisão 

agravada), de promulgação, mediante decreto da Presidência da República, da 

norma comunitária da qual a agravante pretendia se valer para ter reconhecido seu 

direito.   

 No julgamento do referido Agravo Regimental, restou ainda consignado que:   

embora altamente desejável a modificação do sistema de direito 
constitucional positivo brasileiro, para ajustá-lo às novas exigências 
que emergem da experiência comunitária, não se pode desconhecer 
que, enquanto não sobrevier a reforma de nossa Carta Política, no 
ponto em exame, tornar-se-á inviável pretender que as convenções 
celebradas pelo Brasil no âmbito do MERCOSUL, revistam-se de 
eficácia direta e de aplicabilidade imediata, prescindindo, em 
consequência, do mecanismo tradicional de incorporação[...] 83  

  

 Em verdade, embora desejável o avanço do sistema, o processo incorporador 

também tem seu viés positivo para viabilizar a concretização das normas comuns, 

                                                
82 KLUMPP, Marianne. La efectividad del sistema jurídico del MERCOSUR. In BASSO, Maristela 
(org.). MERCOSUL-MERCOSUR: estudos em homenagem a Fernando Henrique Cardoso. São 
Paulo: Atlas, 2007, p. 61-64.  
83 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Carta Rogatória n. 8279-4, Agravante: 
República da Argentina. Relator Ministro Celso de Mello. Julgado em 17 de junho de 1998, p. 26. 
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diante da assimetria existente entre os distintos ordenamentos jurídicos nos países 

membros do MERCOSUL84. 

 De outro ângulo, o déficit de incorporação das normas prejudica a segurança 

jurídica e efetividade das normas comuns, emanadas do sistema regional, segundo 

Marianne Klumpp: 

 
[...] o déficit de incorporação não apenas deixa as normas sem vigor 
e efeito nos Estados Membros, como também cria contradições entre 
normas nacionais e normas obrigatórias no âmbito internacional. As 
normas obrigatórias aos Estados, muitas vezes carecem de vigência 
no território dos Estados ou de um Estado. Isso mina a confiança dos 
particulares, que necessitam de previsibilidade para suas decisões e 
atividades econômicas85 [...]. 

  

O Conselho do Mercado Comum (órgão responsável pela condução política e 

tomada de decisões para perseguir os objetivos e prazos de constituição definitiva 

do mercado comum), preocupado com esse déficit na incorporação das normas 

comuns, consignou na Decisão CMC 23/00 duas exceções à exigência de 

incorporação, quais sejam, as normas relativas ao funcionamento interno do 

MERCOSUL e aquelas que já tenham seu conteúdo previsto na legislação 

nacional. Além dessa previsão, dois anos depois, o Conselho aprovou um novo 

instrumento jurídico, na Decisão CMC 20/02, para “Aperfeiçoamento do sistema de 

incorporação da norma do MERCOSUL ao Ordenamento Jurídico dos Estados 

Partes”86. Trata-se de um sistema de consulta prévia aos Estados Partes sobre a 

incorporação das normas, no intuito de produzir um texto normativo comum já 

                                                
84  SILVA, Juliana Giovanetti Pereira da. Desafios da migração internacional no século XXI: a 
vulnerabilidade jurídica e social do trabalhador migrante no Brasil. 159f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) - Programa de Pós-Graduação stricto sensu do curso de Direito da Universidade Metodista de 
Piracicaba, Piracicaba, 2015, p.90-117. 
85 KLUMPP, Marianne. La efectividad del sistema jurídico del MERCOSUR. In BASSO, Maristela 
(org.). MERCOSUL-MERCOSUR: estudos em homenagem a Fernando Henrique Cardoso. São 
Paulo: Atlas, 2007, p. 63, tradução nossa. (El déficit de incorporación no solo deja las normas sin 
vigor e efecto en los Estados Miembros, sino que crea también contradicciones entre normas 
nacionales y normas obligatorias en el ámbito internacional. Las normas con obligatoriedad entre los 
estados muchas veces carecen de vigencia en el territorio de los Estados o de un Estado. Esto mina 
la confianza de los particulares, que necesitan de previsibilidad para sus decisiones y actividades 
económicas). 
86 Em 2003, em razão das Decisões 23/00 e 20/02 do CMC estabeleceu-se, pela Decisão CMC 07/03, 
que o GMC seria instruído para que por intermédio do Grupo de Trabalho “Aspectos institucionais” 
elaborasse uma análise sobre a aplicação direta nos ordenamentos jurídicos nacionais da normativa 
MERCOSUL que não necessitem de tratamento legislativo nacional, diante da necessidade de 
aprovar mecanismo ágil que garanta a pronta aplicação das normas Mercosulinas.  
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compatível com os ordenamentos nacionais e, portanto, em condições de ser 

incorporado pelos Estados Partes, no prazo determinado87. 

 Mas é preciso ter cuidado. A exigência do “iter procedimental” é feita para que 

as normas do MERCOSUL adquiram exigibilidade à luz do ordenamento jurídico 

nacional. Assim, é necessário distinguir a obrigatoriedade para os Estados membros 

e a vigência nos Estados membros88. 

 O atributo do efeito direto permitiria que os particulares pudessem invocar as 

normas regionais perante os tribunais nacionais e autoridades administrativas. 

Entretanto, embora existam posicionamentos contrários 89 , os próprios Tribunais 

arbitrais do MERCOSUL já reconhecem “a ausência de aplicabilidade direta das 

normas do MERCOSUL” diante da adoção do conceito de “vigência simultânea” 

estabelecido pelo Protocolo de Ouro Preto segundo o qual, conforme consta na 

decisão do Tribunal Arbitral Ad Hoc90:  

 
(...) as normas são obrigatórias para os Estados Partes desde sua 
aprovação, mas a vigência só ocorre simultaneamente para todos os 
Estados Partes quando todos eles cumprirem o artigo 4091 (tradução 
nossa).  

 

                                                
87 KLUMPP, Marianne. La efectividad del sistema jurídico del MERCOSUR. In: BASSO, Maristela 
(org.). MERCOSUL-MERCOSUR: estudos em homenagem a Fernando Henrique Cardoso. São 
Paulo: Atlas, 2007, p. 61. 
88 Id, op.cit., p. 62. 
89 PEROTTI (2002, p. 16) defende que “el ordenamiento de nuestro proceso de integración participa 
de los caracteres propios de un sistema normativo comunitario (efecto directo, primacía y efecto 
inmediato); o, para decirlo claramente, entendemos que el Derecho Mercosur es Derecho comunitario 
(en el sentido técnico de la expresión).  
90  MERCOSUL. Laudos arbitrais. Laudo IV, Antidumping, no 111-119. Disponível em: 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/controversias/laudo.html. Acesso em: 07 
set 2016. “[...] las normas obligatorias para los Estados Partes desde su aprobación pero la vigencia 
sólo se produce simultáneamente para todos los Estados Partes cuando todos ellos han dado 
cumplimiento al procedimiento del artículo 40 [...]”.  
90 MERCOSUL. Base normativa do MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto: “Artigo 40: A fim de 
garantir a vigência simultânea nos Estados Partes das normas emanadas dos órgãos do MERCOSUL 
previstos no Artigo 2 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”. Disponível em: http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun. 2016. 
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Do mesmo modo, consignou-se no julgamento realizado pelo Tribunal acima 

mencionado, não incidir o princípio da aplicabilidade imediata das normas do 

MERCOSUL, diante da característica intergovernamental de seus órgãos que 

impedem, por si só, a aplicação direta e imediata da norma Mercosulina92.  

Assim, diante do ordenamento jurídico interno brasileiro é possível afirmar, 

com respaldo no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o direito do 

MERCOSUL, consagrado nos atos normativos emanados de seus órgãos (Decisões, 

Resoluções e Diretrizes), ainda quando gozem de obrigatoriedade no sistema 

internacional, só poderá ser exigido e aplicado pelo ordenamento jurídico interno 

quando respeitado o trâmite constitucional de incorporação ao direito pátrio, nos 

moldes supra explicados. 

 Nesse caso, observado o procedimento regular e integradas ao direito interno, 

as normas Mercosulinas poderão ser invocadas, na qualidade de normas 

infraconstitucionais ou, quando relativas às liberdades fundamentais (aqui 

entendidas como insertas na categoria dos direitos humanos) podem ser 

consideradas com status supralegal, se anteriores a Emenda Constitucional 45/04 

ou, até mesmo, como normas constitucionais, se aprovadas com processo legislativo 

de emenda constitucional e tratarem de direitos humanos (artigo 5o, parágrafo 3o, da 

CF/88). 

 Já, no ordenamento jurídico regional, o Tratado entrará em vigor a partir do 

momento em que o Estado assumir compromisso internacional e, no caso das 

normas Mercosulinas, considerando a assunção e concordância prévia com essa 

condição, a partir da oportunidade na qual os órgãos com poder decisório emitirem 

seus atos normativos.  

 Tanto é que a eficácia da norma Mercosulina emitida poderá ser perseguida 

pelas partes que, diante de qualquer divergência em seu cumprimento, terá a 

possibilidade de suscitar, à luz da Decisão CMC no 01/91 (Protocolo de Brasília para 

Solução de Controvérsias), a resolução da controvérsia via negociação direta, 

intervenção do Grupo do Mercado Comum ou, ainda, via Tribunal Arbitral Ad Hoc 

(artigos 1o, 2o, 3o do Protocolo de Brasília), cuja decisão poderá, em caso de 
                                                
92  MERCOSUL, TAHM, Laudo IV, Antidumping, no 119. Disponível em: 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/controversias/laudo.html. Acesso em: 07 
set. 2016. 
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discordância, ser revista pelo Tribunal Permanente de Revisão Permanente 

(estudado no capítulo terceiro), mediante provocação por qualquer das partes93. 

 Imprescindível ao objeto do presente trabalho, portanto, o exame das normas 

Mercosulinas emitidas, com caráter obrigatório que, relativas aos direitos de 

cidadania, resultado da livre circulação de pessoas, espraiam reflexos no trabalho, 

moradia e previdência. São elas, as três espécies de atos normativos: Decisão 

emitida pelo Conselho do Mercado Comum (órgão de condução, denominadas 

Decisão CMC); Resoluções emitidas pelo Grupo do Mercado Comum (órgão de 

execução, denominadas Resolução GMC); e Diretrizes emitidas pela Comissão de 
Comércio do MERCOSUL (órgão de política comercial, denominadas Diretriz 

CCM). 

 

2.2 RESOLUÇÕES EMITIDAS PELO GRUPO DO MERCOSUL E DECISÕES 

EMITIDAS PELO CONSELHO DO MERCOSUL RELATIVAS À LIVRE 

CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E DIREITOS REFLEXOS 

  

 A consagração da liberdade de circulação de fatores produtivos, prevista no 

artigo 1o do Tratado de Assunção, traz em seu bojo a necessidade de 

regulamentação dos direitos reflexos ao livre trânsito, como direitos relativos a 

viagem, bagagem, fixação de residência, livre exercício da atividade profissional, 

direitos trabalhistas e previdenciários94. 

 Trata-se, certamente, de direitos relativos ao exercício da cidadania, 

dispostos em decisões esparsas, de caráter vinculante, que suscitaram, inclusive, a 

proposta de criação de um Estatuto da Cidadania no MERCOSUL, a ser 

aprofundado no capítulo terceiro. 

 

                                                
93  MERCOSUL. Laudos arbitrais. Protocolo de Olivos para a solução de controvérsias no 
MERCOSUL. Disponível em: http://www.mercosur.int/innovaportal/v/440/2/innova.front/laudos. 
Acesso em 07 set. 2016. Artigo 17. 
94 MODOLO, Vanina. O MERCOSUL Importa. A Política Regional de Mobilidade Territorial. Revista 
Contexto Internacional. Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Rio de Janeiro, n. 2, v. 37, 
2015, p. 578. ISSN: 01028529. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292015000200008. 
Acesso em: 07. jun. 2016. 
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2.2.1 Decisões relativas ao livre trânsito de pessoas com caráter temporário: 
documentação de viagem, controle de fronteiras95 e tributação de bagagem96  

 

 O livre trânsito de pessoas deve ser entendido como o movimento de 

nacionais ou residentes regulares97 do território de algum dos Estados Partes ou 

associados do MERCOSUL, com destino a outro, independente do local de partida 

coincidir com seu país de origem ou residência (artigo 2o, da Decisão CMC 18/08).  

 A consagração da livre circulação de pessoas, em um espaço regional, 

demanda: “a segurança do espaço comum, o incentivo ao turismo e a regulação do 

movimento dos trabalhadores”98. 

 Assim, a facilitação do turismo e a regulação da mobilidade preferencial para 

os nacionais dos países membros do MERCOSUL mediante instalações em portos e 

aeroportos de canais preferenciais voltados a acelerar o procedimento burocrático 

para transpor fronteiras (conforme disposto na Decisão CMC no 12/91), aliado a 

facilitação e unificação das exigências documentais (disciplinadas nas Decisões 

CMC no 46/00, 47/00 e 18/08 e Resoluções GMC 99  38/93, 112/94 e 40/98) e 

inexigibilidade de visto (Decisão CMC no 10/06)100, se coadunam não apenas com a 

implementação da livre circulação como realidade, mas também com o objetivo final 

firmado no Tratado de Assunção da formação efetiva de um espaço regional.  

                                                
95 MERCOSUL. Resoluções do Grupo do Mercado Comum. Resoluções GMC  38/93, 112/94, 113/94, 
127/94, 40/98. Disponível em http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em 06.06.2016; e 
MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. CMC 12/91, 05/93, 04/00, 05/00, 46/00, 
47/00, 10/06 18/08, 14/11, 08/12, 21/12, 18/14, 37/14, 46/15. Disponível 
em:http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 07 jun. 2016. 
96 MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC 18/94. Disponível em: 
http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06. jun. 2016. 
97 Residência regular foi definida como aquela obtida por estrangeiros que conquistaram autorização 
de permanência (residência temporária) ou residência permanente, de acordo com a legislação 
migratória do Estado Parte do MERCOSUL onde reside.  
98 MODOLO, Vanina. O MERCOSUL Importa. A Política Regional de Mobilidade Territorial. Revista 
Contexto Internacional. Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Rio de Janeiro, n. 2, v. 37, 
2015, p. 575. ISSN: 01028529. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292015000200008. 
Acesso em: 07 jun. 2016. 
99 MERCOSUL. Resoluções do Grupo do Mercado Comum. Resolução GMC 38/93, 112/94 e 40/98. 
Disponível em http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun 2016. Essa Resolução 
criou um Grupo Ad Hoc para analisar a viabilidade de confeccionar documento único que habilite os 
nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL a viajarem dentro dos respectivos territórios e em 
direção a terceiros países (artigo 1o). 
100 MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC 10/06. Disponível em: 
http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun. 2016. 
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 Tanto é verdade que pactos meramente comerciais destinados a 

implementação de uma zona de livre comércio não regulamentam o movimento de 

pessoas em geral, como é o caso do Tratado de Livre Comércio da América do 

Norte (NAFTA); ou, quando o fazem, o fazem com fins limitados e voltados aos 

viajantes de negócios e comerciantes, como nos acordos da Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC), nos quais se consagrou um modelo de cartão de viagens de 

negócios (APEC Business Travell Card) destinado apenas aos empresários, 

investidores e comerciantes101. 

 De outro lado, os acordos pautados no livre trânsito de pessoas e 

mercadorias entre fronteiras demandam a necessidade de efetivo controle, seja por 

questões aduaneiras, seja por questões de ordem, nelas incluídas a manutenção da 

segurança e da responsabilidade do Estado em documentar quem entra em seu 

território, evitando ilegalidades e impunidade. Nesse sentido, os órgãos de condução 

política (Conselho do Mercado Comum) e execução (Grupo do Mercado Comum) do 

MERCOSUL adotaram medidas administrativas destinadas a viabilizar tal circulação, 

sem comprometimento da proteção nacional. As medidas iniciais destinavam-se 

apenas ao controle aduaneiro e após evoluíram para reconhecimento dos direitos 
individuais dos cidadãos que circulavam. 

 No que tange ao controle aduaneiro, uma das primeiras medidas adotadas foi 

a desoneração da bagagem do viajante por meio da Decisão de 1994 (CMC 18/94) 

que estipulou um valor de isenção de US$300,00 (trezentos dólares), nele não 

contemplado roupas e objetos de uso pessoal e livros, folhetos e periódicos (artigo 

9o)102. Para bens adquiridos em lojas francas, nos termos do artigo 13o, os viajantes 

gozarão de isenção adicional de US$300,00 (trezentos dólares)103.  

                                                
101 MODOLO, Vanina. O MERCOSUL Importa. A Política Regional de Mobilidade Territorial. Revista 
Contexto Internacional. Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Rio de Janeiro, n. 2, v. 37, 
2015, p. 576. ISSN: 01028529. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292015000200008. 
Acesso em: 07 jun. 2016. 
102 MERCOSUL. Decisão CMC 18/94. “Artigo 9: 1 - A bagagem acompanhada de todas as categorias 
de viajantes estará livre do pagamento de gravames relativamente a: a) roupas e objetos de uso 
pessoal; e b) livros, folhetos e periódicos. 2 - Além dos mencionados no inciso I, o viajante que 
ingressar a um Estado Parte, por via aérea ou marítima, gozará de isenção para outros bens, até o 
limite de US$ 300,00 (trezentos dólares estadunidenses ou o equivalente em outra moeda.3. No caso 
das fronteiras terrestres, os Estados Partes poderão fixar uma franquia não inferior a US$ 150,00 
(cento e cinquenta dólares estadunidenses ou o equivalente em outra moeda). 4. Não obstante o 
estabelecido nos incisos 2 e 3, os Estados Partes que tenham franquias mais elevadas poderão 
mantê-las até que as mesmas possam ser harmonizadas. 5. As Autoridades Aduaneiras exercerão os 
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 Com relação aos direitos individuais, o “Acordo para aplicação dos 
Controles Integrados na Fronteira entre os países do MERCOSUL” (Decisão 

CMC 05/93)104 implementou padrões comuns de documentação e fiscalização no 

âmbito regional, aplicáveis a todas as pessoas que atravessem as fronteiras e aos 

postos de “controle integrado”, condicionando e limitando a ação de seus fiscais aos 

parâmetros positivados e determinando a cooperação entre os funcionários de 

ambos os países fronteiriços na realização do controle aduaneiro, migratório, 

sanitário e de transporte. 

 Verifica-se, assim, o tratamento benéfico e padronizado para facilitar a 

circulação de pessoas e mercadorias no âmbito do MERCOSUL, o que não significa 

ausência de controle, mas padronização e agilidade 105. Há possibilidade, inclusive, 

de se negar autorização de entrada/saída de pessoas e mercadorias dos territórios 

(artigo 4o da Decisão CMC 05/00), pois o que se busca com as decisões supra é 

uma composição quanto aos métodos de controle, para que ocorram de maneira 

integrada entre funcionários da fronteira. 

 Há, nessas ações fiscalizatórias, nítido caráter diplomático, como se vê no 

Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Recife, no qual se determinou a 

harmonia, compatibilização e maior agilização dos sistemas e procedimentos de 

controles internos aos Estados membros durante a fiscalização (artigo 47 da 

Decisão CMC 05/00). 

                                                                                                                                                   
controles devidos, particularmente no sentido de que a franquia não seja utilizada mais de uma vez 
por mês”. Disponível em: http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun2016.  
103 MERCOSUL. Decisão CMC 18/94. “Art. 13. 1 - Os viajantes gozarão de uma isenção adicional de 
um mínimo de US$ 300,00 (trezentos dólares estadunidenses ou o equivalente em outra moeda), em 
relação aos bens adquiridos nas lojas francas de chegada existentes nos Estados Partes. 2 - Os bens 
adquiridos em lojas francas de chegada, que excederem o limite estabelecido no inciso anterior, 
estarão sujeitos ao regime de tributação previsto no Artigo 1”. Disponível em: 
http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun 2016.  
104 MERCOSUL. Decisão CMC 05/93. Essa decisão foi celebrada entre República Argentina, da 
República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, 
modificada pela Decisão CMC 04/00 e complementada por dois outros instrumentos: o “Primeiro 
Protocolo Adicional ao Acordo de Recife” (Decisão CMC 05/00) e o “Acordo de 
Complementação ao Acordo de Recife em Matéria Migratória” (Decisão CMC 18/14), a partir dos 
quais a República Bolivariana da Venezuela passou a ser membro integrante. Disponível em: 
http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun 2016. 
105  MERCOSUL. Decisão CMC 05/00. “Artigo 42: nos casos em que se adote o critério de país de 
entrada / país sede, e quando os órgãos de controle sanitário e fito e zoossanitário competentes não 
autorizem o ingresso de produtos ao território do país de entrada, serão garantidas as condições para 
o retorno daqueles ao país de saída, ou para a execução das medidas de tratamento sanitárias e fito 
e zoossanitárias, classificação de qualidade e/ou outras necessárias, que permitam posteriormente a 
liberação do embarque ou sua destruição”. Disponível em: http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. 
Acesso em: 06 jun. 2016. 
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 No cumprimento de tais normas há regência de duas regras centrais, quais 

sejam, da obrigatoriedade de fiscalização mútua e da prévia intervenção do país de 

saída106. Tais controles não violam, entretanto, a jurisdição nacional107, tendo em 

vista que, no caso de comprovação de infrações às normas vigentes, os funcionários 

de fiscalização do país limítrofe, solicitarão colaboração à autoridade do país sede. 

 Depreende-se, desse conjunto normativo, que os funcionários de fronteira 

poderão realizar solicitações apenas à luz da norma Mercosulina, o que significa que 

as exigências serão limitadas a solicitação de documento de identificação pessoal e 

exigência de formulário com específicos complementos: dados de nome, 

sobrenome, nascimento, nacionalidade, número e tipo de documento, países de 

residência e sexo (artigos 16 e 17 do Acordo de Recife, Decisão 05/93). 

 Nesse procedimento, referidas autoridades devem se ater à verificação de 

legitimidade dos documentos e existência de eventuais impedimentos ou 

observações, de maneira que, inexistindo qualquer restrição, resta apenas a 

comunicação de egresso ao país de saída, via sistema; e ingresso no país de 

entrada (artigo 6o, Decisão CMC 18/14). 

 Quando houver trânsito de menor de idade, também será permitida a 

exigência de documento comprobatório da permissão ou autorização de viagem de 

acordo com a lei vigente no Estado parte de nacionalidade da criança ou do 

adolescente (artigo 18 do Acordo de Recife, Decisão 05/93). Não há previsão 

expressa sobre a dispensa de tradução desse documento, tendo em vista que o 

“Acordo de dispensa de Tradução de Documentos Administrativos para efeitos 
de imigração entre os Estados Partes do MERCOSUL” restringe-se ao 

passaporte, identidade, certidão de nascimento ou casamento e atestado negativo 

de antecedentes penais (Decisão CMC 44/00). 

                                                
106 MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Acordo de Recife. “Artigo 11 - As 
verificações de mercadorias e de veículos que ingressem em Área de Controle Integrado serão 
realizadas, na medida do possível, simultaneamente, pelos funcionários aí alocados, sem prejuízo da 
aplicação das legislações vigentes em cada Estado Parte, e sob o princípio de prévia intervenção do 
país de saída.” Disponível em: http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun 2016. 
107 MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC 1/96. “Art. 7. No caso de 
acidentes de trânsito envolvendo veículos matriculados em um Estado parte e sinistrados em outro, a 
ação poderá ser exercida no foro do local do acidente, no foro do domicilio do demandado ou no foro 
do domicilio do demandante, à eleição do autor”. Disponível em: 
http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun 2016.  
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 Entretanto, entende-se que, pelo espírito implementado de facilitação e 

diplomacia, é perfeitamente aceitável que o documento seja redigido na língua do 

país de origem. Existindo divergência na correta interpretação dessas normas 

poderá ser realizada consulta perante o Foro Especializado Migratório, para que se 

pronuncie a respeito (artigo 11, Decisão CMC 18/14). 

 Preocupado com o combate a fraude documental, o Grupo do Mercado 

Comum criou uma Rede de Especialistas em Segurança Migratória do MERCOSUL 

e Estados Associados (SEGDOC), destinada à cooperação entre funcionários que a 

integrem e um Centro de Consulta de Documentos, dentro do qual far-se-ão as 

verificações de legitimidade e autenticidade (Resolução GMC 113/94). 

 Certo de que as medidas de facilitação da mobilidade se concretizam em 

instrumento de aprofundamento da integração, o Conselho do Mercado Comum 

decidiu relacionar os documentos de viagem que seriam aceitos, evitando-se 

conflitos. E o fez na Decisão CMC de 18/08, denominada “Acordo sobre 
documentos de Viagem dos Estados-membros do MERCOSUL e Estados 
Associados”, atualizada pela Decisão CMC 14/11 - “Acordo modificativo do 
anexo sobre documentos de Viagem dos Estados-membros do MERCOSUL e 
Estados Associados”.  

 Nesse sentido, estabeleceu-se que a República Argentina, a República 

Federativa do Brasil, a República do Paraguai, a República Oriental do Uruguai, na 

qualidade de Estados Partes do MERCOSUL, bem como a República da Bolívia, a 

República do Chile, a República da Colômbia, a República do Equador, a República 

do Peru, a República Bolivariana da Venezuela, na qualidade de associados, 

reconheceriam como documentos de viagem aptos a permitir o livre trânsito (de 

nacionais e/ou residentes regulares dos Estados Partes e associados em seus 

territórios108) os documentos de identificação pessoal109 emitidos pelo Estado 
parceiro. 

                                                
108 Para estrangeiros com residência regular em algum dos Estados membros é possível que se exija 
o visto consular no caso de o Estado parte exigir tal documento em razão da nacionalidade do 
residente (artigo 3o Decisão CMC 18/08 e artigo 2o da Decisão CMC 46/15). 
109 Os documentos de identificação pessoal nacionais foram disciplinados no anexo I, da Decisão 
CMC 18/08 e atualizados pelos Acordos Modificativos regulamentados nas Decisões de números 
14/11 e 37/14. MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC 18/08, 14/11 
e 37/14. Disponível em: http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 05 set 2016. . 
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 Dessa forma, os critérios de validade como data de vencimento e demais 

informações seguem os ditames legais do país emissor, observados padrões 

mínimos 110  como a determinação de que os passaportes deveriam ser 

confeccionados na cor azul-escuro com a legenda MERCOSUL na capa111.  

 Diante do exposto, é possível que o cidadão brasileiro se desloque entre os 

países integrantes (Brasil, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Chile, Equador, Peru e 

Venezuela), apenas com documento emitido e válido no Brasil e aceito pelas normas 

Mercosulinas, quais sejam, alternativamente: o Registro de Identidade Civil (RG); ou 

a Cédula de Identidade, expedida por cada unidade da federação com validade no 

território nacional; ou Cédula de Identidade de Estrangeiro, expedida pelo Ministério 

da Justiça (RNE); ou passaporte, sem necessidade de visto consular e retorno ao 

Brasil para que seja beneficiado. Não são aceitos, ainda, a Carteira Nacional de 

Habilitação e a Certidão de Nascimento. 

 Em 2015, houve mais um avanço pelo Conselho do Mercado Comum, ao 

permitir, por meio de sua decisão 46/15, que os nacionais dos Estados Partes 

retornem ao país de sua nacionalidade em caso de furto ou extravio do documento 

hábil para identificação, sem necessidade de visto consular no documento de 

retorno provisório emitido pelas representações consulares dos Estados Partes a 

seus nacionais112. 

 No caso de negativa de autorização para viajar com apresentação de 

                                                
110  Cf. MERCOSUL. Resoluções do Grupo do Mercado Comum. Resolução GMC 112/94. Essa 
Resolução destina-se a aprovar o documento sobre "CARACTERÍSTICAS COMUNS A QUE 
DEVERIAM ATENDER OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCULAÇÃO ENTRE OS 
ESTADOS PARTES", que consta em anexo à presente Resolução. Segundo o anexo, os documentos 
devem ter, ao menos: 1. Tipo de documento: tarjeta; 2. Dados alfanuméricos: número de 
identificação, nomes e apelidos; sexo; dados de nascimento; dados de emissão e validade; órgão 
emissor. Além dessas informações devem ter: fotografia, assinatura e impressão digital. Como 
segurança estabeleceu-se que a cédula de ter cobertura plástica adesiva e meio automático de leitura 
a ser defino. Disponível em:  http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun 2016. 
111 MERCOSUL. Resoluções do Grupo do Mercado Comum. Resolução GMC 114/94.Disponível em 
http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em 06.06.2016. “O GRUPO MERCADO COMUM 
RESOLVE: Art. 1 - Aprovar as “CARACTERÍSTICAS COMUNS A QUE DEVERÃO ATENDER OS 
PASSAPORTES”, em suas versões em espanhol e português, que constam no Anexo e que fazem 
parte da presente Resolução. Anexo [...] Se acorda a incorporação da legenda “MERCOSUL”, no 
idioma de origem, que será situada na parte média superior da tampa, precedendo qualquer tipo de 
legenda, cuja impressão deverá responder às mesmas características que às existentes no rosto 
daquela parte. Se acorda propiciar a adoção da cor azul escuro para os passaportes comuns ou 
ordinário dos Estados Partes.   MERCOSUL. Resoluções do Grupo do Mercado Comum. Resolução 
GMC 114/94.Disponível em: http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun 2016. 
112 MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC  46/15. Disponível em: 
http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun 2016. No caso do brasileiro, esse 
documento chama-se “autorização de retorno”. Anexo II. 
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quaisquer desses documentos, haverá possibilidade do cidadão perseguir seu 

direito. É o que ocorreu em 2012 quando um cidadão brasileiro foi ressarcido por ter 

sido impedido de viajar para Bogotá (Colômbia) pela Companhia aérea Oceanair 

Linhas Aéreas S.A (Avianca), com seu documento de identidade, sob o argumento 

de que teria sido emitido há mais de 10 (dez) anos. 

 O passageiro promoveu ação indenizatória que tramitou na 3a Turma 

Recursal do TJDFT e foi julgada com fundamento na Decisão CMC 18/08, no 

seguinte sentido: 

Conforme o Tratado MERCOSUL/CMC/DEC 18/08, é permitido entre 
os nacionais do Brasil e da Colômbia a entrada nesses países 
apresentando tão somente cédula de identidade civil (RG) que, se 
não possuírem prazo de validade, presumem-se válidos por prazo 
indeterminado. Desse modo, a requerida não pode exigir, ao 
contrário da legislação de regência, que os passageiros apresentem 
a cédula de identidade emitida há menos de 10 anos para o 
embarque. Ao agir desse modo, incorreu em má prestação do 
serviço, e causou danos de ordem material e moral ao consumidor 
devendo responder por eles.113 

  

 Nota-se, portanto, que o juízo brasileiro se valeu da norma Mercosulina para 

impor, à empresa prestadora de serviço aéreo no Brasil, penalidade ressarcitória por 

violar direito do cidadão brasileiro reconhecido no âmbito regional.  

 Não se pode deixar de registrar que houve, no caso, aplicação direta da 

norma Mercosulina (estudada no item 2.1) pelo juízo brasileiro. Isso significa que, 

para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a Decisão CMC 

18/08 goza de aplicabilidade imediata, pois sua aplicação como fundamento jurídico 

decisório foi independente de incorporação regular ao ordenamento interno, nos 

termos da doutrina de Perotti114. 

Apesar de tal posicionamento, neste estudo, entende-se que os juízes 

brasileiros não deveriam aplicar diretamente o texto dos atos normativos, mas sim a 

interpretação dada ao texto por órgãos internacionais. Assim como aplicam a 

interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal do texto da Constituição e não 

exatamente o texto. Seria o trabalho de diálogo entre os tribunais nacionais e os 

                                                
113 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Processo 2011.01.1.092983-0, 7o JEC de 
Brasília. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal.do?servico=190090. Acesso em: 10 set. 
2016. 
114 V. nota de rodapé no 91.  
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órgãos internacionais. 

Assim, o interessado deve primeiramente provocar os organismos 

internacionais a se manifestarem sobre a interpretação que deve se dar aos textos 

para, então, provoquem o juízo nacional. 

 Nesse sentido, inquestionável o fortalecimento que as decisões Mercosulinas 

sobre documentação e desburocratização da transposição de fronteiras trazem para 

as políticas regionais, formadas justamente pela evolução dos processos de 

transformação das instituições e do conjunto normativo nacional que passa a 

reconhecer direitos individuais em âmbito regional115.  

 

2.2.2 Decisões relativas ao livre trânsito de pessoas com caráter definitivo: 
estabelecimento de residência para nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL116 

e Acordo multilateral de seguridade social no MERCOSUL 117 

 

Compreendidos os benefícios que a livre circulação proporciona aos cidadãos 

que se deslocam para fins provisórios, é preciso entrar no outro viés dessa 

liberdade, o deslocamento com caráter definitivo.  

 Denomina-se deslocamento com caráter definitivo, a transposição de fronteira 

com intuito de fixar residência e desempenhar ofício em caráter fixo, não transitório, 

demandando proteção para exercer tais direitos com dignidade118.  

                                                
115 MODOLO, Vanina. O MERCOSUL Importa. A Política Regional de Mobilidade Territorial. Revista 
Contexto Internacional. Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Rio de Janeiro, n. 2, v. 37, 
2015, p. 585-587. ISSN 01028529. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
85292015000200008. Acesso em: 07.06.2016. Essas decisões trouxeram, ainda, outra importante 
previsão acerca da solução de controvérsias oriundas da aplicação, interpretação e descumprimento 
das disposições contidas no acordo. Nesses casos, as partes deverão recorrer ao sistema de solução 
de controvérsias vigente no MERCOSUL, que será estudado no capítulo terceiro. 
116 MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC 28/02, 04/11, 21/11, 
20/12.Disponível em: http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun 2016. 
117 Assinado em 15 de novembro de 1997. 
118  Cf. CAMARGO, Sonia de. O processo de integração regional: fronteiras abertas para os 
trabalhadores do MERCOSUL. Revista Contexto Internacional. Instituto de Relações Internacionais 
da PUC-Rio, Rio de Janeiro, n. 2, v. 32, jul-dez 2010, p. 504-506. ISSN: 01028529. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292015000200008. Acesso em: 07 jun 2016. 
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 Os acordos e decisões relativos ao deslocamento definitivo foram paralelos e 

até, em alguns casos, antecessores aos acordos vistos no item anterior, relativos ao 

deslocamento temporário.  

 Como vimos, os primeiros esforços para viabilização de documentos únicos 

de viagem e dispensa de vistos para turismo se iniciaram em 1993 com um Grupo 

Ad Hoc criado pelo Grupo do Mercado Comum (órgão executivo) e adquiriram forma 

final com a Decisão CMC 18/08 (atualizada pela Decisão CMC 14/11), instituidora da 

lista de documentação admitida, dos princípios e diretrizes a serem adotados no 

âmbito da fiscalização pelos funcionários das fronteiras, bem como da harmonização 

jurídico-legislativa entre os Estados membros. 

 No campo da regulamentação de direitos dos cidadãos para deslocamento 

com caráter definitivo não foi diferente. Uma série de acordos e medidas 

administrativas foram adotados desde a implementação do Tratado de Assunção e, 

gradativamente, houve o reconhecimento dos direitos de fixação de residência 

definitiva, de exercício da atividade laboral pelos nacionais dos Estados membros 

em qualquer um dos territórios parceiros e de seus direitos reflexos. Vejamos. 

 

2.2.2.1 Acordos preliminares de regularização migratória interna e fixação de 

residência definitiva para trabalhadores dos Estados Partes do MERCOSUL.  

  

 O aumento da movimentação de pessoas entre fronteiras relaciona-se 

diretamente com o caráter econômico e comercial direcionador dos primeiros anos 

de formação do MERCOSUL pelo Tratado de Assunção, tendo em vista sua direta 

relação com a mobilidade de prestadores de serviços.  

 Diante da demanda, em 1995, o Grupo do Mercado Comum criou, por meio 

da Resolução GMC 20/95, um Grupo Ad Hoc de “Serviços” (além dos Grupos de 

aspectos institucionais, MERCOSUL-ALADI, MERCOSUL-OMC e Açúcar) destinado 

justamente ao estudo das medidas necessárias para “redação de um texto sobre o 

comércio de serviços no MERCOSUL”119.  

                                                
119 MODOLO, Vanina. O MERCOSUL Importa. A Política Regional de Mobilidade Territorial. Revista 
Contexto Internacional. Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Rio de Janeiro, n. 2, v. 37, 
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 Como fruto desse trabalho, o Conselho do Mercado Comum emitiu o 

“Protocolo de Montevidéu sobre Comércio de Serviços do MERCOSUL”120, 
dentro do qual disciplinou medidas a serem adotadas pelos Estados Partes relativas 

a prestação, acesso, compra, pagamento e utilização de serviços e de seus 

prestadores121. Por meio dessa decisão, consolidaram-se as regras do “tratamento 

nacional” e do “tratamento da nação mais favorecida”, a partir dos quais ficou 

vedado o tratamento desigual entre prestadores nacionais e aqueles oriundos de 

quaisquer dos Estados Partes, garantindo-se acesso igualitário aos mercados 

(artigos II, III, IV e V da Decisão CMC 13/97).  

 Há previsão, inclusive, de um sistema de defesa da concorrência por meio da 

proteção das relações de serviço de direito público ou privado que produzam efeitos 

sobre a concorrência no âmbito do MERCOSUL (artigo XII, Decisão CMC 13/97). 

Além disso, a normatização permitiu que os prestadores imigrantes movimentassem 

capital entre fronteiras, desde que comprovassem ser oriundo das relações e 

compromissos comerciais firmados (artigo IV, item 1, da Decisão CMC 13/97). 

 Houve, ainda, estímulo ao reconhecimento da educação, experiência, licença, 

matrículas ou certificados obtidos no território de quaisquer dos Estados Partes, ao 

afirmar, no artigo XI, que eles deveriam estimular as autoridades nacionais a 

desenvolver normas e critérios mutuamente reconhecidos para o exercício das 

atividades e profissões e poderiam propor recomendações ao Grupo do Mercado 

Comum sobre esse reconhecimento mútuo para licenças, matrículas ou 

certificados122.  

                                                                                                                                                   
2015, p. 582. ISSN: 01028529. Disponível em:  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292015000200008. 
Acesso em: 07 jun2016. 
120 MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC 13/97. Decisão CMC 
12/98. Disponível em:  http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em:  06 jun 2016. 
121 O Conselho do Mercado Comum emitiu esse Protocolo ao reafirmar o compromisso de promover a 
livre circulação de serviços no mercado ampliado e reconhecer sua importância para o 
desenvolvimento das economias dos Estados Partes. 
122 Esse dispositivo foi inspirado nos Protocolos de Integração Educativa e Reconhecimento de 
Certificados, Títulos e Estudos de Nível primário e médio não técnico implementado pela 
Decisão 4/94 para reconhecimento entre os Estados Partes dos certificados que comprovem os 
estudos de educação primária e média, não técnica, devendo validá-los quando emitidos por 
instituições oficialmente reconhecidas; e Protocolos de Integração Educativa e Reconhecimento 
de Certificados, Títulos e Estudos de Nível primário e médio técnico (Decisão 07/95), segundo o 
qual “Os Estados Partes reconhecerão os estudos de Nível Médio Técnico e revalidarão os Diplomas, 
Certificados e Títulos expedidos pelas instituições educacionais oficialmente reconhecidas por cada um 
dos Estados Partes, nas mesmas condições estabelecidas pelo país de origem para os alunos ou 
egressos das referidas instituições (artigo 1o.); e nos Protocolos de Integração Educacional para  
Prosseguimento de Estudos de Pós-Graduação nas Universidades dos Países Membros do 
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 No “Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o 
Exercício de Atividades Acadêmicas nos países do MERCOSUL” 123 

regulamentaram-se os procedimentos 124  para admissão dos títulos e graus 

universitários para exercício das atividades acadêmicas nos países do MERCOSUL, 

incentivando-se o fomento ao intercâmbio na área da educação125. 

 Tais regulamentações normativas focavam-se, com primazia, no mercado e 

no serviço. Em 1998, entretanto, o Conselho do Mercado Comum aprovou anexos 

ao Protocolo de Montevidéu, por meio da Decisão CMC 9/98, que determinam, como 

centro, aquele que está por trás do serviço: o prestador. Denominada “Movimento 
de Pessoas Físicas Provedoras de Serviço”, tal decisão se destinou a disciplinar 

medidas que protegem os prestadores autônomos ou seus empregados126.  

                                                                                                                                                   
MERCOSUL (Decisão CMC 8/96): impondo-se o reconhecimento de diplomas de Instituição de 
Ensino Superior para fins de permitir a realização de pós-graduação; e de Admissão de Títulos e 
Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos países do MERCOSUL, 
implementado na Decisão CMC 03/97 que, com base no pressuposto de que o intercâmbio entre as 
instituições de ensino superior da região seria instrumento de melhoria na formação e na capacitação 
científica, tecnológica e cultural dos Estados Partes, determinou que os Estados admitissem e 
reconhecessem – unicamente para o exercício de atividades acadêmicas – os títulos de graduação e 
pós-graduação, conferidos pelas Universidades no Paraguai; Instituições de Ensino Superior no 
Brasil; Instituições universitárias na Argentina e no Uruguai. É necessário, entretanto, que o curso de 
graduação tenha duração mínima de quatro anos ou duas mil setecentas horas cursadas; e o de pós-
graduação, seja para grau de especialização, seja para grau de mestrado e doutorado tenha carga 
horária mínima de trezentas e sessenta horas, presenciais.  Tal Protocolo foi complementado pelas 
Decisões CMC 26/97 e 11/98 que deixaram clara a necessidade de reconhecimento dos títulos pela 
legislação vigente no país outorgante. A partir de 1999, o Acordo passou a valer para as instituições 
de ensino superior do Brasil, do Chile e da Bolívia.   
123 MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC 29/09. Disponível em: 
http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun. 2016. 
124 De acordo com a Decisão, o pedido deverá ser formulado ao órgão oficial designado por cada 
Estado Parte, junto com a documentação requerida. O órgão poderá consultar o Sistema de 
Informação e Comunicação do Setor Educacional do MERCOSUL (SIC/MERCOSUL) que deverá ser 
devidamente alimentado pelos Estados Partes com os dados da legislação vigente e dos órgãos e 
instituições de ensino superior ou de graduação reconhecidos. 
125 Outros acordos nesse sentido: Acordo de Admissão de Títulos, Certificados e Diplomas para 
o Exercício da Docência no Ensino do Espanhol e do Português como línguas estrangeiras 
nos Estados Partes (Decisão CMC 09/05), admitiu entre os Estados Partes o reconhecimento, para 
fins de atividade docente, dos diplomas e títulos que habilitem o profissional ao ensino dessas 
línguas, desde que cursados pelo menos 3 (três) anos ou duas mil e quatrocentas horas 
pedagógicas. Protocolo de Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e 
Estudos de Nível Primário/Fundamental/Básico e Médio/Secundário entre os Estados Partes do 
MERCOSUL e Estados Associados, com vistas a permitir a mobilidade estudantil entre os Estados 
Partes por meio da implementação de equivalências (Decisão CMC 021/10). Disponível em: 
http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun. 2016. 
126  MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC 09/98. “Apêndice I, 
Anexo sobre movimento de pessoas físicas prestadoras de serviço. 1: O presente Anexo se aplica às 
medidas que afetem a pessoas físicas que sejam prestadoras de serviços de um Estado Parte, e a 
pessoas físicas de um Estado Parte que estejam empregadas por um prestador de serviços de um 
Estado Parte, com relação à prestação de um serviço. 2: O Protocolo não se aplicará às medidas 
que afetem a pessoas físicas que buscam acesso ao mercado de trabalho de um Estado Parte 
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 Em resumo, o que os anexos disciplinam, de maneira geral, é a possibilidade 

para que a pessoa física prestadora, coberta por um compromisso comercial 

celebrado com pessoas físicas ou jurídicas de quaisquer dos países membros do 

MERCOSUL, tenha sua entrada ou estadia temporária devidamente regulamentada, 

bem como a prestação de seu serviço autorizada e regida pelas normas do lugar no 

qual se dará sua execução (item 5, artigo 1o do respectivo Anexo), não abrangendo 

neste momento, ainda, a possibilidade de ingresso para procurar emprego.  

 As demais disposições fogem ao nosso recorte temático pois se referem aos 

segmentos específicos de serviços (serviços financeiros ou de transporte terrestre, 

aquático ou aéreo) e aos compromissos específicos de cada país para os modos de 

prestação de serviços, regras de abastecimento transfronteiriço e consumo no 

exterior. O que nos interessa é saber que, desde então, outros acordos foram 

decididos pelo Conselho do Mercado Comum no intuito de proteger e conceder 

direitos ao prestador de serviços Mercosulino. 

 Nessa linha, a Decisão CMC 48/00 permitiu que artistas, professores, 

cientistas, esportistas, jornalistas profissionais e técnicos especializados, cujo 

propósito fosse exercer suas atividades, pudessem viajar aos demais Estados 

membros, sem necessidade de visto, pelo período de 90 (noventa) dias, 

prorrogáveis por mais 90 (noventa). A Decisão CMC 16/03 aprovou a criação do 

“Visto MERCOSUL” para as pessoas físicas prestadoras de serviço de quaisquer 

dos Estados Partes, no intuito de regularizar a permanência por até 2 (dois) anos, 

prorrogáveis uma vez por igual período127, com base em contrato, permitindo ao 

contratado múltiplas entradas e saídas do país onde exerce sua atividade laboral. 

 A obtenção do “Visto MERCOSUL” é simplificada e exige apenas que o 

requerente apresente à Repartição Consular, que tenha jurisdição sobre o local de 

sua residência, além da documentação de identificação pessoal (passaporte válido e 

vigente e certidão de nascimento), o contrato de prestação de serviço 128 

                                                                                                                                                   
nem às medidas em matéria de cidadania, residência ou emprego com caráter permanente”. 
Disponível em: http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun 2016. 
127 MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC 16/03. Disponível em: 
http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun 2016. No caso de prorrogação, além da 
documentação anterior é preciso apresentar os recibos de salários e honorários correspondentes ao 
período trabalhado, o que demonstra a vinculação que essa autorização possui com a atividade 
profissional. 
128 MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC 16/03. Disponível em: 
http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun 2016. O contrato deverá conter os 
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comprovando-se a vinculação do pedido com a atividade desenvolvida, não sendo 

necessária, entretanto, qualquer comprovação de disponibilidade econômica e de 

requisitos de observância da legislação trabalhista pelo Contratante.  

 No caso de imigrantes que se destinem a um dos Estados Partes para fins de 

exercer, de forma temporária, cursos de graduação ou pós-graduação; cursos 

secundários no âmbito de programas de intercâmbio; docência ou pesquisa, em 

instituições de ensino ou universidade oficialmente reconhecidas no país receptor, 

haverá concessão gratuita de visto, conforme Decisão CMC 21/06. Trata-se de 

medida destinada à cooperação consular, sendo elemento de estímulo aos objetivos 

políticos e econômicos da integração. 

 Nota-se, de todas essas decisões, o avanço de um passo no caminho do 

reconhecimento dos direitos individuais dentro do espaço comunitário, embora 

restritos, ainda, ao desempenho por esse indivíduo de determinadas atividades de 

cunho comercial ou econômico129. 

 Com o gradual avanço, novas disposições normativas, objeto de estudo no 

subcapítulo seguinte, destinaram-se a regularizar a situação migratória e fixação de 

residência para nacionais dos Estados Partes integrantes do MERCOSUL, 

independente da condição de profissionais de áreas específicas ou de prestadores 

de serviços com vínculo contratual.  

 

2.2.2.2. Acordos de regularização migratória interna e residência para nacionais dos 

Estados Partes do MERCOSUL 

 

 Esse processo gradual de reconhecimento dos direitos do imigrante sem 

associá-lo ao desempenho de atividade econômica ou comercial tomou forma com 

os Acordos sobre regularização migratória interna de cidadãos do MERCOSUL; 

sobre regularização migratória interna de cidadãos do MERCOSUL, Bolívia e 
                                                                                                                                                   
dados do Contratante, da função que será exercida e da duração da prestação a ser realizada, com 
suas características; atestado de antecedentes penais e de saúde do Estado de origem, o curriculum 
vitae e o comprovante de pagamento da taxa administrativa (artigo 3o, item 1).  
129 O visto MERCOSUL poderá ser solicitado por gerentes, diretores executivos, administradores, 
diretores, gerentes-delegados ou representantes legais, cientistas, pesquisadores, professores, 
artistas, desportistas, jornalistas, técnicos altamente qualificados ou especialistas e profissionais de 
nível superior, todos definidos no artigo 8o da referida Decisão, sendo que a obtenção do visto estará 
estritamente vinculada à atividade, sob pena de cancelamento do visto e deportação. 
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Chile; sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL; e 

sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL, Bolívia e 
Chile, incorporados ao sistema normativo Mercosulino por meio da Decisão CMC 

28/02130. 

 Os Acordos sobre regularização migratória interna de cidadãos do 

MERCOSUL, celebrado entre República Argentina, República Federativa do Brasil, 

República do Paraguai e República Oriental do Uruguai, na qualidade de membros 

do MERCOSUL, e estendido para República da Bolívia e para República do Chile, 

na qualidade de associados, buscaram facilitar os trâmites migratórios para aqueles 

cidadãos que já residiam em locais diferentes de sua nacionalidade. 

 Certamente essa iniciativa marcou o início de nova etapa na constituição do 

MERCOSUL. Consagrou os direitos de mobilidade de pessoas entre os Estados 

Partes – e não apenas de trabalhadores ou prestadores. Adicionalmente, conferiu 

permissões para aqueles que pretendiam fixar residência e buscar empregos em 

alguns dos Estados membros e, ainda, para aqueles residentes que, sem vínculo 

contratual, precisavam regularizar sua situação migratória nos países parceiros, 

distintos de sua origem. 131 

 O requerimento da outorga do direito de fixação de “residência temporária”, 

reconhecido na Decisão CMC 28/02, válida pelo período de até 2 (dois) anos, tem 

tramitação simples e busca a regularização célere da situação do imigrante, 

mediante apresentação do pedido aos órgãos de representação consular ou 

serviços de migração132 correspondentes, acompanhados de documentos básicos 

de identificação pessoal (descritos no item 2.1.1), certidões de nascimento, estado 

                                                
130 No Brasil, essa decisão foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 925 
de 15 de setembro de 2005 e Promulgada pela Presidência da República pelo Decreto 6.975/2009, 
tratando-se não apenas de norma regional, mas também de norma nacional. 
131 CAMARGO, Sonia de. O processo de integração regional: fronteiras abertas para os trabalhadores 
do MERCOSUL. Revista Contexto Internacional. Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Rio 
de Janeiro, n. 2, v. 32, jul-dez 2010, p. 503-505. ISSN 01028529. Disponível em:  
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292015000200008. Acesso em: 07 jun. 2016. 
132 Única exigência que se fará para tramitação do procedimento nos postos de serviços de migração 
será a certificação do documento pelo agente consular do país de origem do peticionante, 
credenciado no país de recepção, conforme artigo 4o do Acordo.   
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civil, antecedentes judiciais e/ou penais 133 , dispensados de tradução conforme 

Decisão CMC 44/00134.  

 Nesse momento de fixação de residência, é possível que os imigrantes levem 

móveis e bens de uso doméstico, além de ferramentas, máquinas e aparelhos para o 

exercício da profissão, arte ou ofício durante a viagem de transposição da fronteira, 

sem qualquer oneração de bagagem.135 

 Enfim, fixada e regularizada provisoriamente a situação migratória do 

indivíduo, independentemente de seu exercício profissional, ele poderá, noventa 

dias antes do vencimento da autorização de residência temporária, transformá-la em 

autorização de “residência permanente”. Para tanto, deverá apresentar perante a 

autoridade migratória do país de recepção um requerimento 136 , junto com a 

documentação padrão já exigida anteriormente, aliada a certidão comprobatória da 

concessão de residência temporária e o instrumento no qual se destaca 

comprovação de meios de vida lícitos que permitam subsistência do peticionante e 

sua família. 

 Há dois pontos positivos nesses acordos de mobilidade de pessoas e de 

regularização. O primeiro, consiste na concessão de um prazo – aquele determinado 

para fixação de residência temporária – para que o imigrante comprove a existência 

de meios de subsistência no país de recepção, permitindo que um nacional saia de 

seu país em busca de oportunidade de trabalho em outro, garantindo-se a ele um 

tempo de estabilização; o segundo, na inexistência de aplicação de multas, taxas ou 

                                                
133 A certidão de antecedentes penais deverá ser solicitada perante o país de origem ou perante o 
país ou países nos quais o requerente houver residido nos últimos cinco anos. Caso resida no país 
de recepção bastará a certidão dessa localidade (Decisão CMC 28/02); 
134 Ponto que pode suscitar controvérsia, consiste na permissão normativa, conferida pela Decisão 
CMC 28/02, para que os Estados de recepção exijam, por meio de suas leis nacionais, atestado 
médico de aptidão psicofísica do peticionante. Artigo 4o, alínea f, da Decisão: “Aos peticionantes 
compreendidos nos parágrafos 1 e 2 do Artigo 3o, a representação consular ou os serviços de 
migração correspondentes, segundo seja o caso, poderá outorgar uma residência temporária de até 
dois anos, mediante prévia apresentação da seguinte documentação: f) Se exigido pela legislação 
interna do Estado Parte de ingresso, certificado médico expedido por autoridade médica migratória ou 
outra autoridade sanitária oficial do país de origem ou de recepção, segundo equivalha, no qual 
conste a aptidão psicofísica do peticionante, em conformidade com as normas internas do país de 
recepção. É preciso compatibilizar a proteção internacional a não discriminação por questões de 
saúde com a soberania do Estado Nacional em proteger a saúde pública dentro de seu território”. 
135  MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão 18/94. Disponível em: 
http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em:  06. jun. 2016. 
136 Caso não faça esse procedimento sujeitar-se-á às normas migratórias do país de recepção (artigo 
6o do Acordo). 
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quaisquer outras sanções administrativas para o imigrante que ingressou 

irregularmente no país de recepção e pretende sair da ilegalidade137. 

A regularização da situação migratória de muitos nacionais dos Estados 

Partes da região, que se deslocaram para fins de trabalho sem realizar qualquer 

procedimento regulamentador, visa sanar irregularidades administrativas, muitas 

vezes relacionadas com a vulnerabilidade desses imigrantes. Apresenta-se, assim, 

consoante expresso no próprio Acordo, como importante medida de combate ao 

tráfico de pessoas, para fins de exploração de mão-de-obra e situações 

degradantes.  

A preocupação entre os Estados foi solidificada como dever de cooperação 

permanente com vistas a impedir o emprego ilegal dos imigrantes. Para tanto, 

algumas medidas foram impostas: a adoção de mecanismos de cooperação entre os 

organismos de inspeção migratória e trabalhista, sanções efetivas às pessoas físicas 

ou jurídicas que empregarem em condições ilegais; mecanismos de detecção e 

punição; além de estímulo a campanhas de difusão e informação pública, a fim de 

que potenciais migrantes conheçam seus direitos (artigo 10 da Decisão 18/94). 

As regras comuns para autorização de residência são, portanto, ao mesmo 

tempo, essenciais ao fortalecimento dos objetivos integracionistas do MERCOSUL, 

ao combate ao tráfico de pessoas e à exploração desumana do trabalho. 

 De outro lado, um dos pontos excluídos do acordo, qual seja, a regularização 

de bens e valores que tenham ingressado no território dos Estados Partes, pode 

prejudicar a legalização completa dos imigrantes Mercosulino que detenham 

patrimônio não declarado, devendo-se pensar em instrumentos que possam sanar 

esse vácuo normativo. O que se permite é apenas a livre transferência, ao país de 

origem, da renda e de economias pessoais, obtidas no país de recepção (artigo 9o, 

Decisão CMC 28/02). 

Entende-se que a regularização da residência é importante passo para 

fortalecimento dos vínculos que unem a comunidade regional, a partir do momento 

que impulsiona um processo de “compreensão da totalidade do cidadão 

                                                
137 Importante medida de abrangência e regularização foi a disciplina de isenção de multas e para o 
imigrante que buscar o procedimento, considerando que um dos principais empecilhos à 
regularização é justamente o receio de punição e até mesmo de regresso forçado ao país de origem.  
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Mercosulino”, já não tido apenas como elemento do fator de produção138. Entretanto, 

por si só, não é suficiente para que o imigrante de um dos Estados Partes se sinta 

integrado à comunidade regional, com vínculos semelhantes aos que mantinha com 

seu país de origem.  

Assim, para complementar e auxiliar na condução e continuidade da formação 

desse vínculo, o Acordo de residência para os nacionais dos países partes do 

MERCOSUL consagrou o princípio da igualdade de tratamento do imigrante com os 

nacionais, nas relações de natureza cível. Veja-se o artigo 9o, inciso I, do Decreto 

6975/2009:  

 

IGUALDADE DE DIREITOS CIVIS: Os nacionais das Partes e suas 
famílias, que houverem obtido residência, nos termos do presente 
Acordo, gozarão dos mesmos direitos e liberdades civis, 
sociais 139, culturais e econômicas dos nacionais do país de 
recepção, em particular o direito a trabalhar e exercer toda 
atividade lícita, nas condições que dispõem as leis; peticionar 
às autoridades; entrar, permanecer, transitar e sair do território 
das Partes; associar-se para fins lícitos e professar livremente 
seu culto, conforme as leis que regulamentam seu exercício140. 

 

 Com relação aos direitos trabalhistas, desde a constituição do MERCOSUL, 

notou-se uma preocupação dos trabalhadores do bloco com as políticas que seriam 

adotadas por parte dos Governos e o receio de que a transformação da estrutura 

                                                
138 MODOLO, Vanina. O MERCOSUL Importa. A Política Regional de Mobilidade Territorial. Revista 
Contexto Internacional. Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Rio de Janeiro, n. 2, v. 37, 
2015, p. 583. ISSN: 01028529. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292015000200008. 
Acesso em: 07 jun 2016. 
139  Com relação a igualdade de direitos sociais suscita polêmica a concessão de benefício 
assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal (LOAS), consistente no 
pagamento de um salário mínimo a pessoa portadora de deficiência ou idoso que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família conforme dispuser a 
lei, tendo em vista que o artigo 1o da Lei Orgânica da Assistência Social afirma ser a assistência 
social, direito do cidadão brasileiro. Assim, não abrangeria o cidadão Mercosulino. Em 17 de maio de 
2013, o Memorando-Circular de no 13 determinou a concessão do benefício aos portugueses 
residentes em território brasileiro, de maneira que abriu margem para aplicação da mesma 
interpretação ao cidadão Mercosulino que reside no Brasil, nos termos do Acordo sobre Residência 
para Nacionais (Decreto 6875/09). 
140  BRASIL. Planalto. Decreto n. 6975/2009. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6975.htm. Acesso em 10.08.16. 
Artigo 9, inciso I, grifo nosso. É certo que apenas a disposição normativa não é suficiente para 
resolver eventuais problemas de desigualdade decorrentes do tratamento cultural e educacional, 
entretanto já confere sustentação jurídica para perseguição dos direitos no caso de eventual violação. 
Desta forma, ainda que a eficácia do dispositivo em tela possa ser questionada na prática, já garante 
uma diretriz de proteção.  
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produtiva não fosse acompanhada da devida proteção dos trabalhadores e dos 

setores populares de quaisquer dos países141. 

Tal preocupação tornou-se evidente na proposta feita em 1992 pela 

Coordenadora das Centrais Sindicais do Cone Sul, por meio de uma Carta Social e 

de Direitos Fundamentais do MERCOSUL, na qual se propunha a ratificação, pelos 

quatro países, de um conjunto de instrumentos ligados à Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) para assegurar condições mínimas dos trabalhadores142.  

As centrais sindicais fundavam seus receios de aumento da taxa de 

desemprego e prejuízo dos direitos trabalhistas na ausência de previsão de normas 

no sistema do MERCOSUL relacionadas a adoção de políticas concretas voltadas 

para resolução dos problemas que a mobilidade de fatores produtivos poderia 

acarretar ao mercado de trabalho nacional143. 

O que se pleiteava, em tom uníssono, entre as Centrais Sindicais era a 

existência de uma regulamentação comum, clara e precisa sobre os direitos 

trabalhistas, desejos que motivaram a reunião dos trabalhadores do MERCOSUL em 

09 de maio de 1991 para apresentação de uma proposta de criação de um espaço 

no qual se permitisse a atuação sindical a nível regional144. 

 Os clamores pela sistematização do direito do trabalho do MERCOSUL deram 

ensejo a sistematização de princípios e direitos comuns, positivados na Declaração 
Sociolaboral do MERCOSUL, em dezembro de 1998, consagradora dos direitos ao 

salário mínimo, férias, previdência, igualdade, vedação do trabalho forçado, dentre 

outros princípios protetivos dos direitos humanos do trabalho145.  

                                                
141 CAMARGO, Sonia de. O processo de integração regional: fronteiras abertas para os trabalhadores 
do MERCOSUL. Revista Contexto Internacional. Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Rio 
de Janeiro, n. 2, v. 32, jul-dez 2010, p. 500-505. ISSN 01028529. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292015000200008. Acesso em: 07 jun 2016 
142 BOTEGA, Leonardo da Rocha. Os dilemas da livre circulação de trabalhadores no MERCOSUL. 
Revista Latino-Americana de História, Programa de Pós-Graduação em História da UNISINOS, n.3, 
v.1, mar. 2012, p. 584. Disponível em: 
http://projeto.unisinos.br/rla/index.php/rla/article/viewFile/105/83. Acesso em: 16 set. 2016. 
143 CAMARGO, op. cit., p. 499. 
144 CAMARGO, Sonia de. O processo de integração regional: fronteiras abertas para os trabalhadores 
do MERCOSUL. Revista Contexto Internacional. Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Rio 
de Janeiro, n. 2, v. 32, jul-dez 2010, p. 499. ISSN 01028529. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292015000200008. Acesso em: 07 set. 2016. 
145 BOTEGA, Leonardo da Rocha. Os dilemas da livre circulação de trabalhadores no MERCOSUL. 
Revista Latino-Americana de História, Programa de Pós-Graduação em História da UNISINOS, n.3, 
v.1, mar. 2012, p. 585-587. Disponível em: 
http://projeto.unisinos.br/rla/index.php/rla/article/viewFile/105/83. Acesso em: 16 set.16. 
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Nessa Declaração, os Estados se comprometeram a adotar normas e 

procedimentos comuns para circulação de trabalhadores, com vistas a garantir 

oportunidade de emprego e condições de trabalho e de vida (artigo 4o da 

Declaração). Assim, atendendo ao que foi estabelecido, a Decisão CMC 28/02 

expressou, também, o princípio da igualdade no que concerne a aplicação da 

legislação trabalhista e as condições de acesso ao trabalho e à seguridade social. 

Veja-se o artigo 9o, inciso III, do Decreto 6975/2009:  

 
IGUALDADE DE TRATAMENTO COM OS NACIONAIS: Os 
imigrantes gozarão, no território das Partes, de tratamento não 
menos favorável do que recebem os nacionais do país de recepção, 
no que concerne à aplicação da legislação trabalhista, 
especialmente em matéria de remuneração, condições de 
trabalho e seguro social146 (grifo nosso). 

 

Dessa forma,  por meio da Decisão CMC 28/02 garantiu-se aos imigrantes os 

direitos às liberdades civis, sociais, culturais, econômicas, religiosas, além do direito 

de petição e livre trânsito no território, nas mesmas condições dos nacionais de 

quaisquer dos Estados Partes. 

Consagrou-se, ainda, a permissão ao livre exercício de qualquer atividade 

lícita, associativa ou não, para a qual o imigrante terá garantia de proteção igualitária 

pelos direitos trabalhistas vigentes, vedando-se diferenças de remuneração, 

condições de trabalho e seguro social. 

Esses são os indubitáveis avanços tendentes a real formação de um mercado 

comum, afinal, apenas com a abolição de barreiras fundadas na nacionalidade e 

implementação do real livre acesso de trabalhadores de um Estado-Membro aos 

postos de trabalho de outro, com tratamento trabalhista e previdenciário paritário, 

poder-se-á constituir um mercado comum. 

 

 

                                                
146  BRASIL. Planalto. Decreto n. 6975/2009. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6975.htm. Acesso em: 10 ago 16. 
Artigo 9, inciso III. 
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2.2.2.3 Acordos ou disposições complementares à regularização migratória interna e 

residência definitiva para nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL 

 

Da Decisão central referente ao tema da regularização migratória vista no 

item anterior, extrai-se a grande preocupação com o tratamento trabalhista e 

previdenciário, embora suas disposições sejam genéricas e restritas a garantir 

tratamento paritário, deixando para os demais acordos e protocolos a explicitação do 

conteúdo e disposições procedimentais.  

No que tange aos direitos de previdência e saúde os Estados integrantes 

celebraram Acordo Multilateral de Seguridade Social147 do Mercado Comum, 

aprovado pela Decisão CMC 19/97 e incorporado no Brasil por meio do Decreto 

5.722, de 13 de março de 2006. 

Com base nessas normas comuns, os direitos à previdência serão 

reconhecidos aos trabalhadores que prestem ou tenham prestado serviço em 

qualquer dos Estados Partes, reconhecendo-se as mesmas obrigações e direitos 

assegurados aos nacionais.  

Desta forma, o trabalhador terá o direito de perseguir os benefícios 

previdenciários do país no qual exerce sua atividade148, sendo que cada Estado 

concederá as prestações pecuniárias à luz de sua própria legislação (artigos 3o e 4o, 

item 2, do Decreto 5.722/06). 

Entretanto, o imigrante não perderá o período de seguro ou contribuição 

cumprido anteriormente em outro Estado parte para fins de obtenção dos benefícios 

por idade, invalidez ou morte149. Isso significa que serão computados todos os 

                                                
147 Embora o Acordo Multilateral seja denominado Acordo Multilateral de “Seguridade Social”, seu 
conteúdo envolve apenas dois subsistemas integrantes da Seguridade Social – saúde e previdência. 
Afirma-se tal amplitude da Seguridade Social com base no critério adotado pela Constituição 
brasileira, segundo a qual Seguridade Social compreende não apenas saúde e previdência, mas 
também assistência social (artigo 194), não contemplada no Acordo, conforme disposto no artigo 3o: 
O presente Acordo será aplicado em conformidade com a legislação de seguridade social referente 
às prestações contributivas pecuniárias e de saúde existentes nos Estados Partes, na forma, 
condições e extensão aqui estabelecidas (grifo nosso).  
148 Exceções são feitas ao trabalhador de empresa com sede em um dos Estados membros que seja 
deslocado para exercer atividade de pesquisa, direção ou outras disciplinas em lei para outro Estado 
membro que terá uma carência de 12 meses no Estado de origem; para funcionários de voo e 
tripulação de navio, conforme previsto no Artigo 5o do Decreto 5722/06. 
149 Veja-se que pelo texto do artigo 9o do Decreto 5.722/06, não há previsão da aposentadoria por 
tempo de contribuição. Artigo 9. “1. O presente Acordo será aplicável também aos trabalhadores 
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períodos efetivamente trabalhados, independentemente do local da prestação, 

desde que não se sobreponham. 

Os direitos à saúde, por sua vez, são outorgados, segundo o Acordo, ao 

trabalhador deslocado temporariamente, assim como para seus familiares, não 

obstante haja ressalva quanto a possibilidade de observância da legislação nacional 

para a concessão das prestações de previdência e saúde (artigos 3o e 6o do 

Acordo)150.  

O Acordo Multilateral de Seguridade Social se traduziu, portanto, em 

instrumento de regularização, harmonização e convergência entre as legislações dos 

Estados Partes, evitando-se a perda de direitos já adquiridos pela simples mudança 

de domicílio entre os países integrantes do MERCOSUL. Essa é uma forma de 

assegurar que o imigrante e sua família, ao chegarem no lugar de destino tenham 

resguardados, segundo Sonia de Camargo:     

 

[...] os mesmos direitos e deveres dos cidadãos nativos, entre os 
quais o direito à residência, que, assinado em 2002, só entrou em 
vigor em agosto de 2006, e o direito à aposentadoria, que passou a 
representar a soma dos tempos de serviço prestados nos diferentes 
países [...]151. 

 

Assegura-se, assim, não apenas o tratamento paritário, mas também a 

preservação de direitos previdenciários conquistados em quaisquer dos Estados 

Partes do MERCOSUL. 

                                                                                                                                                   
filiados a um regime de aposentadoria e pensões de capitalização individual estabelecido por algum 
dos Estados Partes para a obtenção das prestações por velhice, idade avançada, invalidez ou morte. 
2. Os Estados Partes e os que venham a aderir, no futuro, ao presente Acordo que possuírem 
regimes de aposentadoria e pensões de capitalização individual poderão estabelecer mecanismos de 
transferências de fundos para os fins de obtenção das prestações por velhice, idade avançada, 
invalidez ou morte. Tais transferências efetuar-se-ão na oportunidade em que o interessado 
comprovar direito à obtenção das respectivas prestações. A informação aos afiliados deverá ser 
proporcionada de acordo com a legislação de cada um dos Estados Partes. 3. As administradoras de 
fundos ou empresas seguradoras deverão dar cumprimento aos mecanismos previstos neste Acordo. 
150 Quanto a proteção da saúde, o Acordo Multilateral de Seguridade Social restringe, de maneira 
diferente do sistema nacional, o atendimento àqueles que são trabalhadores deslocados e suas 
famílias. Há, necessidade, de se refletir sobre a compatibilidade de tal dispositivo com o princípio da 
universalidade assegurado pela Constituição brasileira, o que não se faz no presente por fugir ao 
escopo da pesquisa. 
151 CAMARGO, Sonia de. O processo de integração regional: fronteiras abertas para os trabalhadores 
do MERCOSUL. Revista Contexto Internacional. Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Rio 
de Janeiro, n. 2, v. 32, jul-dez 2010, p. 508. ISSN 01028529. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292015000200008. Acesso em: 07 jun. 2016. 
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Outro ponto complementar à regularização da residência é o 

acompanhamento da situação de vida desse imigrante que, fixando-se em outro 

país, poderá nele estabelecer vínculos afetivos e, inclusive, constituir família.  

Para garantir segurança nessa formação familiar, a Decisão CMC 28/02 

previu a aplicação do direito a igualdade também aos filhos dos imigrantes, que 

terão direito ao nome, registro de nascimento e nacionalidade, conforme as 

respectivas legislações internas. Além disso, assegura-se aos filhos dos imigrantes, 

o direito fundamental de acesso à educação básica pública gratuita, em iguais 

condições aos nacionais. 

 Dessa forma, conclui-se que a Decisão CMC 28/02 com todos os Acordos 

que lhes são complementares ou lhes deram fundamentos, forma o centro 
normativo de reconhecimento do extrato mínimo152 dos direitos de cidadania 
dos imigrantes nacionais de quaisquer dos Estados membros do MERCOSUL. 

Isso inclui a Bolívia e o Chile (Decisão 28/02); a República do Peru (Decisão CMC 

04/11); a República do Equador (Decisão CMC 21/11) e a República da Colômbia 

(Decisão CMC 20/12)153.  

 

2.2.3 Decisão de implementação do Estatuto da Cidadania no MERCOSUL154:  

  

 De fato, como se viu, a consagração do direito de residência trouxe consigo 

um arcabouço de direitos reflexos ao imigrante, que se traduzem em direitos 

fundamentais de cidadania, como a educação, a previdência e os direitos 

trabalhistas a serem assegurados não mais para ele individualmente, mas para toda 

                                                
152  Lembrando que prevalecerá a norma mais favorável: O presente Acordo será aplicado sem 
prejuízo de normas ou dispositivos internos de cada Estado Parte que sejam mais favoráveis aos 
imigrantes. 
153 O Acordo Multilateral de Seguridade Social do MERCOSUL foi aprovado pelo Decreto Legislativo 
n. 451/2001 e reconheceu que os direitos à seguridade social serão reconhecidos aos trabalhadores 
que prestem ou tenham prestado serviços em quaisquer dos Estados Partes, sendo-lhes reconhecido 
os mesmos direitos e obrigações. Dez anos mais tarde, em maio de 2011, entrou em vigor o segundo 
acordo multilateral sobre previdência social ratificado pelo Brasil, o Iberoamericano, do qual além dos 
países do MERCOSUL são integrantes: El Salvador, Equador, Espanha e Portugal. Nesse pacto há 
previsão de computo dos períodos de contribuição em qualquer dos Estados Partes para 
determinação das prestações por invalidez, velhice e sobrevivência, desde que observadas algumas 
condições, em total semelhança com as condições já impostas aos integrantes do MERCOSUL, 
alargando sua escala de alcance. 
154 MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC 64/10 Disponível em: 
http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun. 2016. 
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família que o acompanhou ou que se formou no país de recepção. Nesse estágio, o 

individuo já é considerado como um ser humano e não apenas como o fator de 

produção e circulação de capital. 

 O MERCOSUL experimentou avanço progressivo nos setores social, 

educacional e securitário, por meio de Decisões reconhecedoras de direitos e 

garantias fundamentais ao nacional de qualquer Estado parte, que se deslocou e se 

fixou em outro. Visualiza-se, assim, a transcendência das motivações de ordem 

político-econômicas e comerciais para o assentamento da união entre os povos155. 

 Ocorre que a consolidação de tais direitos se deu em processo gradativo de 

evolução, de maneira que se apresenta de forma segmentada e esparsa. Embora se 

origine de decisões com motivações semelhantes, elas se distanciam no tempo de 

ratificação e vigência.  

 Por esse motivo, diante da reconhecida necessidade de sistematização do 

conjunto de direitos fundamentais e benefícios reconhecidos em favor dos nacionais, 

os Estados Partes do MERCOSUL estabeleceram, na Decisão CMC 64/10, um 

“plano de ação” para conformação de um Estatuto da Cidadania, dentro do qual 

definiram-se questões e órgãos responsáveis por desenvolvê-las e superá-las.  

 Entende-se ser essa sistematização, com observância à garantia de 

igualdade entre nacionais de quaisquer Estados Partes e suas famílias no gozo dos 

direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicas, a condição necessária 

para se alcançar um “desenvolvimento sustentável com justiça e inclusão social em 

benefício dos nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL”156. 

 Com o Estatuto da Cidadania pretende-se, portanto, avançar, conferindo-se 

harmonia e efetividade aos direitos já reconhecidos e as disposições a eles 

complementares.  

 A proposta apresentada na Decisão CMC 64/10 é a de se reunir, nesse 

Estatuto, o conjunto de direitos fundamentais reconhecidos aos nacionais dos 

Estados membros do MERCOSUL, tendo como objetivo a implementação de uma 

política de livre circulação de pessoas na região, com igualdade de direitos e 

                                                
155 MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC 64/10. Exposição de 
motivos. Disponível em http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun. 2016. 
156 MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC 64/10. Exposição de 
motivos. Disponível em: http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun. 2016. 
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liberdades civis, sociais, culturais, econômicas e de acesso ao trabalho, à saúde e à 

educação. 

 Para tanto, o plano de ação dividiu objetivos a serem alcançados por 

diferentes áreas temáticas e âmbitos de atuação, tendo em vista que no atual 

estágio de evolução do MERCOSUL (dentro do qual se caminha da união aduaneira 

para o verdadeiro mercado comum) a supressão de barreiras aos intercâmbios de 

mercadorias, serviços e capitais é uma realidade. Sendo assim, considerando que a 

população já pode circular entre as fronteiras de um país e outro em busca de 

atendimento às suas necessidades, pelo simples fato de serem nacionais de 

Estados integrantes do mesmo bloco, um dos primeiros objetivos do Estatuto da 

Cidadania é facilitar esse intercâmbio157. 

 No Estatuto da Cidadania se pretende implementar normas de facilitação à 

circulação de pessoas por meio da simplificação de trâmites, agilização de 

procedimentos migratórios e harmonização dos documentos aduaneiros. Entretanto, 

tendo em vista a existência de inúmeras Decisões do Conselho do Mercado Comum 

nesse sentido (estudadas no Capítulo 01), entende-se ser viável, primeiramente, 

compilá-las para, depois, avançar. 

 Dentre as novas medidas sugeridas sobre essa temática, aprovou-se a 

adoção de placa comum para identificação de veículo automotor, permitindo a maior 

agilidade do transpasse entre fronteiras. No Brasil, a regra foi incorporada e 

disciplinada na Resolução 590 do Conselho Nacional de Trânsito Brasileiro 

(CONTRAN)158, atualizada pela Resolução 620, de 08 de setembro de 2016, que 

estipulou o prazo de 01 (ano) a partir do ato do DETRAN que ateste a 

implementação no Brasil do sistema de consultas e de intercâmbio de informações 

                                                
157 MENDES, Jussara Maria Rosa; MIOTO, Regina Célia Tamaso; PRA Keli Regina Dal. O desafio da 
integração social no MERCOSUL: uma discussão sobre a cidadania e o direito à saúde. Cadernos de 
Saúde Pública, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, v. 23, p. 
165. Rio de Janeiro, 2007. ISSN 1678-4464. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007001400006. Acesso em: 01 
mar 2016.  
158 Segundo a qual a adoção da placa de identificação veicular do MERCOSUL deveria valer em 
território brasileiro, a partir de 1o de janeiro de 2017, para veículos zero quilômetro e para aqueles 
veículos que realizarem procedimentos de transferência ou substituição. 
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sobre aspectos relativos à circulação de veículos, para obrigatoriedade de 

implementação dessa placa nos veículos novos e em transferência159.  

 Tal disciplina deve ser alinhada com os estudos a serem feitos pelo Grupo do 

Mercado Comum e Subgrupo de Trabalho (SGT) n o 5 sobre “Transportes”, para a 

criação de um sistema de consultas sobre informações veiculares acessível às 

autoridades competentes dos Estados Partes. 

 No que tange à unificação do documento de identidade pessoal, outro 

importante instrumento de facilitação da circulação, à Reunião de Ministros da 

Justiça e do Interior, aos Foros Especializados Migratórios e de Consulta e  

Concertação Política e ao Grupo de Trabalho sobre Assuntos Jurídicos competirá 

análise e propositura de sugestões para harmonização das informações para 

emissão de documentos de identificação nos Estados Partes, com a inserção da 

denominação MERCOSUL, além da ampliação dos casos de dispensa de tradução 

e legalização de documentos e mecanismos consulares em geral. 

 Como visto, em 1993, o Grupo do Mercado Comum (órgão de execução) 

criou, por meio da Resolução GMC 38/93, um Grupo Ad Hoc para analisar a 

viabilidade de se confeccionar um documento único que habilitasse os nacionais do 

MERCOSUL a viajarem dentro de seus respectivos territórios e em direção a 

terceiros países. E, em 1994, a Resolução GMC 112/94 disciplinou alguns critérios 

                                                
159 BRASIL. Denatran. Resoluções. “Resolução 620/16: No prazo de 01 (um) ano a partir de ato do 
DENATRAN que ateste a implementação no Brasil do sistema de consultas e de intercâmbio de 
informações sobre aspectos relativos à circulação de veículos nos Estados Partes do MERCOSUL, 
conforme disposto na Resolução MERCOSUL do Grupo Mercado Comum no 33/14, veículos a serem 
registrados, em processo de transferência de município ou de propriedade, ou quando houver a 
necessidade de substituição das placas, deverão ser identificados com Placas de Identificação 
Veicular com película microesférica conforme Tabela II do Anexo desta Resolução, sendo facultada a 
antecipação pelos Órgãos Executivos de Transito dos Estados e do Distrito Federal, mediante 
autorização do DENATRAN. II- No prazo de 04 (quatro) anos a partir de ato do DENATRAN que 
ateste a implementação no Brasil do sistema de consultas e de intercambio de informações sobre 
aspectos relativos à circulação de veículos nos Estados Partes do MERCOSUL, conforme disposto na 
Resolução MERCOSUL do Grupo Mercado Comum no 33/14, todos os veículos em circulação 
deverão possuir Placas de Identificação Veicular no padrão MERCOSUL. III- No prazo de 05 (cinco) 
anos a partir de ato do DENATRAN que ateste a implementação no Brasil do sistema de consultas e 
de intercambio de informações sobre aspectos relativos à circulação de veículos nos Estados Partes 
do MERCOSUL, conforme disposto na Resolução MERCOSUL do Grupo Mercado Comum no 33/14, 
caso a película microprismática esteja adequada tecnologicamente para o revestimento das Placas 
de identificação veicular, os veículos a serem registrados, em mudança de município ou quando 
houver a necessidade de substituição das placas, deverão ser identificados com esta película, 
seguindo os requisitos mínimos da Tabela III desta Resolução e normativos do DENATRAN a serem 
publicados em conjunto com o INMETRO." Disponível em: 
http://www.denatran.gov.br/index.php/resolucoes. Acesso em: 08 set 16. 
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mínimos que os documentos deveriam ter, implementando a inclusão do termo 

“MERCOSUL“ nos passaportes, por meio da Resolução 114/94. Do mesmo modo, a 

Decisão CMC 44/00 já realizou determinadas dispensas relativas a esses 

documentos, como a dispensa de tradução para a certidão de antecedentes 

criminais.  

 Entretanto, considerando que a Decisão CMC 64/10 trouxe esse ponto de 

identificação e harmonização de documentos como alvo de trabalho no Estatuto da 

Cidadania, entende-se que o que se busca, ao menos, é a implementação de um 

único padrão aos documentos de identidade, aliada à reunião de todas as 

normativas sobre o assunto. 

 Inclui-se, ainda, como ponto complementar a ser abordado pelo Estatuto da 

Cidadania nesse quesito, a necessidade ou não de tradução dos documentos de 

autorização ou permissão de viagens para as crianças ou adolescentes, à luz do 

regramento jurídico nacional.  

 As demais medidas relativas à livre circulação devem ser propostas pela 

Reunião de Ministros da Justiça, do Interior e do Foro Especializado Migratório, com 

apoio do GT “Assuntos Aduaneiros” existente dentro do CCM. 

 Totalmente correlata com a livre circulação é a disposição no sentido de se 

implementar e ampliar as áreas de Controle Integrado por meio da Revisão do 

Acordo de Recife (estudado no item 2.2.1), além da implementação de Acordo sobre 

localidades fronteiriças. Tais temas deverão ser debatidos no âmbito da Reunião de 

Ministros do Interior, do Foro Especializado Migratório, da Comissão de Comércio do 

MERCOSUL, com apoio do mesmo GT “Assuntos Aduaneiros” e, também, do Grupo 

Ad Hoc de integração fronteiriça. 

 Do Acordo de Recife e da conceituação trazida pelo Decreto 5.471/05, é 

possível definir áreas de controle integrado como aquelas situadas entre as 

fronteiras de dois países, nas quais se realizará a fiscalização aduaneira, migratória, 

sanitária, fitossanitária, zoo-sanitárias e de transportes por funcionários de ambos os 

países.  

 Ocorre que, embora tenha existido esforço de produção normativa por meio 

do Acordo de Recife e protocolos posteriores quanto à necessidade de integração 

de sistemas, harmonização legislativa e atuação conjunta por meio de cooperação 
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entre funcionários dos dois Estados Partes fronteiriços, ainda há áreas limítrofes 

para as quais o controle de integração é parcial ou, até mesmo, inexistente. É o que 

demonstram as análises realizadas pela Receita Federal do Brasil, atualizadas em 

15 de janeiro de 2015160 por meio de tabelas indicadoras do estágio das áreas de 

controle de integração (Anexo I).  

 Outro ponto de constante preocupação nas zonas fronteiriças é a questão 

dos direitos dos residentes em cidades localizadas na fronteira161, uma vez que 

convivendo com identidade transfronteiriça, o indivíduo, segundo Helenara Silveira 

Fagundes, “fica refém de duas ordens de racionalidade no trato de seus direitos, 

impactando negativamente sua intervenção e orientando de forma transversa a 

relação entre cidadania e direitos” 162. 

 Mais uma questão abordada no Plano de Ação para tratamento específico 

pelo Estatuto da Cidadania do MERCOSUL é o tema “Trabalho e Emprego”, que 

deverá ser a pauta  da Reunião de Ministros do Trabalho, do Grupo do Mercado 

Comum e do SGT no 10 “Assuntos Laborais, Empregos e Seguridade Social” para 

analisar uma possível Revisão da Declaração Sociolaboral do MERCOSUL, no 

intuito de promover o fortalecimento do funcionamento da Comissão Sociolaboral e 

do Observatório do Mercado de Trabalho, desenvolvendo diretrizes sobre o 

emprego e planos regionais para tratar do trabalho infantil, da fiscalização do 

trabalho e da facilitação da circulação de trabalhadores. 

 A Declaração Sociolaboral do MERCOSUL disciplinou conjuntos mínimos de 

direitos individuais dos trabalhadores e dos empregadores163, sedimentando o direito 

                                                
160  BRASIL. Receita Federal. Orientação aduaneira. Disponível em: 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/recinto-
alfandegados/area-de-controle-integrado-aci. Acesso em: 20 set. 2016.  
161 Para aprofundar na questão que foge ao nosso recorte temático: FAGUNDES, Helenara Silveira; 
GIMÉNEZ, Roser Perés. NOGUEIRA, Vania Maria Ribeiro. Elementos para a revalidação dos direitos 
sociais e da cidadania nas fronteiras do MERCOSUL. Revista Argumentum, Programa de Pós-
Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, n. 2, v. 4, p.55, jul-dez 2012. 
Disponível em: http://www.redalyc.org/html/4755/475547481006. Acesso em: 12 ago 2016. 
162  FAGUNDES, Helenara Silveira; GIMÉNEZ, Roser Perés. NOGUEIRA, Vania Maria Ribeiro. 
Elementos para a revalidação dos direitos sociais e da cidadania nas fronteiras do MERCOSUL. 
Revista Argumentum, Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, 
Vitória, n. 2, v. 4, p.55, jul-dez 2012. Disponível em: http://www.redalyc.org/html/4755/475547481006. 
Acesso em: 12 ago 2016. 
163 Sobre a Declaração Sociolaboral do MERCOSUL, Claudia Ferreira Cruz sistematizou os avanços 
obtidos em direção ao aumento da mobilidade de trabalho no MERCOSUL, por meio da Declaração, 
ao a)  Prever o diálogo social como forma de promover a concórdia dentre os agentes econômicos e 
entre os Países; b)  Eleger as convenções e acordos coletivos como forma de organizar as relações 
entre o capital e o trabalho; c)  Estabelecer que os trabalhadores fronteiriços e migrantes gozarão de 
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de jornada não superior a 8 (oito) horas diárias, um dia de repouso semanal 

remunerado, gozo de férias anuais remuneradas e previsão de licenças 

remuneradas e não remuneradas. Entretanto, o fez de maneira neutra, 

condicionando todos esses benefícios à legislação vigente em cada Estado Parte164.  

 Do conjunto normativo disciplinado 165  é possível extrair o princípio da 

igualdade e o interesse na uniformização, diante da solidificação do pressuposto de 

que “cada Estado membro que receber trabalhadores estrangeiros deverá 

regulamentar suas garantias da mesma maneira como a dos trabalhadores 

nacionais, incluindo o acompanhamento de suas famílias”166.  

 Entretanto, a proposta existente dentro do Plano de Ação é a de reforma da 

Declaração Sociolaboral para que novos dispositivos moldem um Plano Regional – e 
                                                                                                                                                   
sistema de proteção social igual aos nacionais; d)  Garantir que a Seguridade Social será acessível 
para os trabalhadores que se deslocarem entre os Estados-partes; e)  Estabelecer que os países 
devem cuidar da formação profissional e requalificação dos trabalhadores, em si um elemento 
fundamental no aumento das oportunidades de emprego e na promoção de uma força de trabalho 
mais flexível; f)  Estimula a participação dos trabalhadores nos resultados das empresas, o que eleva 
a flexibilidade salarial; e g)  Determina a criação de uma Comissão Laboral, encarregada em tornar a 
Declaração efetiva, e não um mero instrumento de retórica. Além disso, o mecanismo de aplicação e 
seguimento não terá caráter punitivo, mas sim, através de instâncias nacionais, buscará solucionar as 
controvérsias e o não  cumprimento dos dispositivos da Declaração na forma de programas e apoio 
técnico, evitando-se assim recair na chamada “Clausula Social”. in Os direitos fundamentais dos 
trabalhadores e flexibilização na Declaração Sociolaboral do MERCOSUL: um estudo comparado, 
Revista da ABET – no 1, vol. I - 2001 8. 
164  BRASIL. Declaração Sociolaboral. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-
imprensa/10519-declaracao-sociolaboral-do-MERCOSUL-de-2015-i-reuniao-negociadora-brasilia-17-
de-julho-de-2015. Acesso em: 05 jan  2016. 
165 Cf. LOPES, Dalliana Vilar; LOPES, Gills Vilar. Uma análise Mercosulina do direito do trabalho nas 
decisões do Tribunal Superior Do Trabalho (TST). In: 38o Encontro Anual da ANPOCS, GT 29 – 
Política Internacional. Caxambu-MG, 2014. Disponível em: http://www.anpocs.com/index.php/papers-
38-encontro/gt-1/gt29-1/9366-uma-analise-MERCOSULina-do-direito-do-trabalhador-nas-decisoes-
do-tribunal-superior-do-trabalho-tst/file. Acesso em: 03 out 2016. No trabalho os autores destacam a 
existência de inúmeras Recomendações na seara trabalhista: Recomendações no 2/2013, sobre 
mulheres e trabalho rural assalariado; 6/2012, que trata do trabalho doméstico; 9/2012, contendo o 
Guia MERCOSUL para atenção às mulheres em situação de tráfico de pessoas com fins de 
exploração sexual;  4/2010, acerca de stop televisivo relativo à prevenção, conscientização e luta 
contra o tráfico de crianças e adolescentes com fins de exploração sexual comercial e/ou de trabalho;  
3/2008, versando sobre campanha de combate ao tráfico de crianças e adolescentes com fins de 
exploração sexual comercial e/ou de trabalho; 1/2005, resolvendo sobre condições mínimas de 
inspeção, 2/2005, contendo requisitos mínimos do perfil do inspetor do trabalho; 3/2005, ratificando o 
Convênio no 156 da Organização Internacional do   Trabalho (OIT); e 2/2003, sobre o caráter 
prioritário do emprego.  
166 MENDES, Jussara Maria Rosa; MIOTO, Regina Célia Tamaso. PRA Keli Regina Dal. O desafio da 
integração social no MERCOSUL: uma discussão sobre a cidadania e o direito à saúde. Cadernos de 
Saúde Pública, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, v. 23, p. 
165 MENDES, Jussara Maria Rosa; MIOTO, Regina Célia Tamaso; PRÁ, Keli Regina Dal. O desafio 
da integração social no MERCOSUL: uma discussão sobre a cidadania e o direito à saúde. Cadernos 
de Saúde Pública, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, v. 23, 
Rio de Janeiro, 2007. ISSN 1678-4464. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007001400006. Acesso em: 01 
mar 2016.  
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não nacional – disciplinador da fiscalização do trabalho, de combate ao trabalho 

infantil e de facilitação da circulação de trabalhadores. Essa iniciativa inaugura o 

clamado processo de implementação de um sistema normativo integrado para 

proteção dos direitos fundamentais do trabalhador inserido no contexto regional167, 

em total aderência aos preceitos do Tratado de Assunção e do Protocolo de 

Cooperação e Assistência jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e 

administrativa168, antecessores da Declaração Sociolaboral.  

 Ora, promover o tratamento normativo comum de fiscalização e controle do 

trabalho em pontos críticos, como o é a exploração de trabalho infantil, abre caminho 

para disciplina comum dos direitos fundamentais mínimos a serem assegurados ao 

trabalhador Mercosulino, independente do ordenamento jurídico nacional.  

 A verdade é que a preocupação sociolaboral e sua demanda por uma 

uniformidade de tratamento são elementos impostos pela realidade ao bloco 

econômico, criado inicialmente com vocação adstrita ao desenvolvimento de 

relações comerciais, o que explica a dificuldade de regulamentação normativa 

comum. Entretanto, chegou-se ao momento de estabelecer essa ordem jurídica 

comum, necessária à segurança do trabalhador. Nesse sentido, AMAURI 

MASCARO NASCIMENTO: 

 

O resumo que acaba de ser feito é suficiente para mostrar que são 
inadequadas as diretrizes que foram estabelecidas, sendo de toda 
conveniência elaborar uma nova regulamentação para disciplinar a 
circulação dos trabalhadores no MERCOSUL. A primeira questão 
que se coloca é sobre a conveniência ou não da normatização do 
tema no MERCOSUL, e a resposta é afirmativa. Se o propósito que 
resulta do Tratado de Assunção é facilitar a migração trabalhista, 
convém indicar as regras destinadas a fixar a estrutura de órgãos 
necessária para o desenvolvimento das metas previstas e as 
principais regras, com base nas quais poderia ser promovida a 
referida circulação no território dos países-membros. A segunda 
questão é a forma pela qual as normas de migração no MERCOSUL 

                                                
167 Cf. LOPES, Dalliana Vilar; LOPES, Gills Vilar. Uma análise Mercosulina do direito do trabalho nas 
decisões do Tribunal Superior Do Trabalho (TST). In: 38o Encontro Anual da ANPOCS, GT 29 – 
Política Internacional. Caxambu-MG, 2014. Disponível em: http://www.anpocs.com/index.php/papers-
38-encontro/gt-1/gt29-1/9366-uma-analise-MERCOSULina-do-direito-do-trabalhador-nas-decisoes-
do-tribunal-superior-do-trabalho-tst/file. Acesso em: 03 out 2016. Os autores demonstram a baixa 
aderência da normativa Mercosulina como fundamento das decisões do Tribunal Superior do 
Trabalho do Brasil por meio de gráficos e estudos. 
168 Protocolo celebrado em 1992 e promulgado no Brasil por meio do Decreto 2067/96, dentro do qual 
ficou declarada a intenção dos Estados Membros de harmonizar as legislações existentes, dentre 
elas, aquelas sobre direito do trabalho.   
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devem ser implementadas. Parece-me que seria o caso de propor 
Protocolo entre os países, o qual permitirá a consubstanciação de 
um documento apto a atingir os seus fins169. 

 

 Visualiza-se nessa linha de consagração de disciplina normativa trabalhista 

comum, em nível regional, um possível critério norteador que poderá vir a ser 

adotado para viabilizar a implementação do direito trabalhista comum, qual seja, o 

princípio da norma mais benéfica ao trabalhador, cuja finalidade é a prevalência, 

no confronto entre a norma trabalhista do Estado de origem e a norma trabalhista do 

Estado receptor, da norma mais favorável ao imigrante. Não se olvida o problema 

interno que esse procedimento acarretaria por criar uma desigualdade inversa, isto 

é, criar uma proteção mais favorável ao imigrante em detrimento do nacional.  

 Para solucionar tal problemática, na disciplina do direito trabalhista entre os 

Estados membros do MERCOSUL, o caminho seria a aplicabilidade da norma mais 

favorável ao nacional, tendo como referência não mais a norma de um dos Estados 

membros como paradigma, mas sim a norma Mercosulina. Ou seja, que, por meio 

desses órgãos Mercosulinos designados no Plano de Ação, seja reconhecida a 

viabilidade de o Estatuto da Cidadania prever a obrigatoriedade de respeito às 

normas consagradas na Declaração Sociolaboral Comum, dentro das quais se 

passará a assegurar direitos trabalhistas mínimos, protegidos pelo ordenamento 
regional, que deverão prevalecer - no âmbito nacional - quando mais favoráveis ao 

trabalhador do Estado Membro, seja ele nacional, seja imigrante. 

 Nesse sentido, as disposições existentes no texto atual da Declaração 

Sociolaboral do trabalho, que condicionam o direito ali previsto às “disposições 

nacionais vigentes nos Estados Partes”, seriam modificadas pela delimitação de um 

direito mínimo, acompanhada da expressão “salvo se a norma nacional for mais 

favorável”.  

 A titulo de ilustração, cita-se o dispositivo atual regente do direito de férias 

anuais, veiculada no artigo 12, item 3, da Declaração Sociolaboral do MERCOSUL 

de 2015, verbis: “Todo trabalhador tem direito ao gozo de férias anuais 

                                                
169 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do direito do 
trabalho: relações individuais e coletivas no direito do trabalho. 26a. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
171. 
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remuneradas, em conformidade com as disposições legais vigentes nos Estados 

Partes”. Nesse caso, a reforma sugerida no Plano de Ação, consagraria, no 

exemplo, o direito a férias anuais remuneradas de no mínimo 30 (trinta) dias, com 

acréscimo de ½ do último salário recebido (patamar mínimo). Assim, o trabalhador 

brasileiro continuaria a ter o período de descanso de 30 (trinta) dias, pois sua 

legislação interna coincidiria com a disposição comum, mas receberia um adicional 

maior do que o internamente previsto (um terço), diante do princípio da prevalência 

da norma mais favorável. 

 Não se desconhece o obstáculo que eventuais diferenças existentes entre os 

ordenamentos jurídicos nacionais 170  representaria a essa proposta. Todavia, 

considerando que todos os ordenamentos jurídicos dos Estados Partes disciplinam o 

princípio da proteção do trabalhador como norte da aplicação normativa, certa é a 

possibilidade de construção desse avanço para facilitação da circulação de 

trabalhadores no MERCOSUL. 

 Conforme alerta do Presidente de uma das principais centrais sindicais da 

Argentina (CGT): “se não tivermos leis e regras comuns” o livre trânsito de 

imigrantes entre os países do MERCOSUL, Chile e Bolívia “acabará em vantagens 

                                                
170  A respeito das diferenças existentes entre as disciplinas normativas regentes da relação 
trabalhista nos Estados Membros do MERCOSUL, recomenda-se a leitura do artigo de Eduardo 
Biachhi Gomes e Andréa Arruda Vaz, Direitos e Garantias Fundamentais do Trabalhador e os 
Estados-Partes do MERCOSUL. Revista de informação legislativa, v. 50, n. 197, p. 103-115 jan/mar 
2013. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496975. Acesso em: 05 jan 2016. Do 
texto, é possível extrair, em suma, que no Brasil há consagração do direito social ao trabalho, com 
base no preceito de ordem fundamental de respeito à dignidade da pessoa humana adotando, entre 
outros princípios, o princípio da unicidade sindical, segundo o qual apenas um ente poderá 
representar determinada categoria, em certo espaço territorial o que é alvo de inúmeras críticas, 
tendo em vista que é um dos poucos países do mundo a adotar esse sistema ainda.  Na Argentina, 
embora o direito trabalhista não se submeta à intervenção do Poder Judiciário, mas sim do Ministério 
do Trabalho, a Corte Suprema de Justiça desse país reconheceu a proteção aos direitos sociais como 
diretriz, em julgamento de 24 de novembro de 2009, segundo o qual: “de la normativa de carácter 
laboral que mejor proteja a estos últimos, así como adoptar cuantas medidas de orden administrativo, 
legislativo o judicial sean necesarias para ello”.  No Uruguai, embora predomine a negociação 
coletiva de trabalho, existindo uma desregulamentação legal do Direito trabalhista, a negociação 
coletiva apenas prevalecerá se observados os direitos de ordem fundamental, como descanso 
semanal remunerado, férias anuais, salário e convenções da OIT, segundo a predominância do 
princípio da proteção. No Paraguai, seu Código Laboral promulgado em 1993 teve inspiração na 
Consolidação das Leis Trabalhistas do Brasil, de maneira que predominam princípios e garantias 
protetivos dos direitos sociais e consagradores do direito do trabalho como direito de hierarquia 
constitucional, essencial à dignidade da pessoa humana. Regem-se, assim, as relações de trabalho 
os princípios de proteção ao trabalhador, de liberdade sindical e negociação para solução de 
controvérsias. Na Venezuela, não obstante os inúmeros conflitos referentes à proteção de direitos 
humanos, foi promulgada em 1o de maio de 2012 sua Lei Orgânica Laboral. Essa lei protege o 
trabalhador e adota preceitos recomendados pela OIT, prevendo estabilidade, aumento do período de 
férias, redução de jornada e indenização em dobro para demissão sem justa causa, como 
instrumentos de proteção do trabalhador. 
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desleais”, pois afinal “com a crise aqui, todos vão querer trabalhar no Brasil. Mas, se 

a Argentina voltar a ter o dólar como moeda, como foi na conversibilidade, será o 

contrário. Devemos ter cuidado”171. 

 Destaca-se, todavia, a necessidade de se verificar se há estrutura sistêmica 

que sustente a implementação da proposta (assunto abordado no capítulo seguinte). 

Ainda que se entenda pela inviabilidade de implementação no momento, defende-

se, ao menos, a projeção dessa proposta como objetivo final a ser atingindo, a 

utilizando como importante avanço para formação de um conceito de cidadania 

comum. 

 Indissociável da questão supra desenvolvida – “trabalho” - a Previdência 

Social também será objeto do Estatuto da Cidadania, sobretudo no que tange à 

integração dos cadastros de informações previdenciárias e trabalhistas dos Estados 

Partes para simplificação de trâmites e segurança das informações, assegurando-se 

os direitos já obtidos pelo Acordo Multilateral de Seguridade Social do MERCOSUL, 

estudado no capitulo anterior. Além disso, referida integração é importante para 

formulação de políticas públicas voltas a agilização da concessão de benefícios. 

 Buscar-se-á estabelecer um Programa de Educação Previdenciária do 

MERCOSUL, por meio de portal na internet, veiculador das informações 

previdenciárias. Para tanto, sugere-se que se analisem os resultados de Programas 

semelhantes implementados em âmbito nacional. No Brasil, por exemplo, o 

Programa de Educação Previdenciária foi instituído para melhorar a divulgação de 

políticas públicas e orientação dos cidadãos, visando reduzir informalidade e ampliar 

o controle social. Dentro desse programa são promovidos cursos, palestras, 

cartilhas, além da consagração da orientação e informação do cidadão por meio do 

atendimento individual nos postos da previdência ou, até mesmo, em unidades 

móveis172.  

 Outro importante direito a ser abordado pelo Estatuto da Cidadania, será a 

educação, uma vez que, não apenas o imigrante trabalhador condutor da mudança 

de residência, mas toda sua família, poderá ser beneficiada pela simplificação dos 
                                                
171 CARMO, Márcia. Livre trânsito de trabalhadores preocupa sindicatos. BBC Brasil, 11 de novembro 
de 2002. Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2002/021111_marcialmp1.shtml. 
Acesso em: 05 jan 2016. 
172  BRASIL. Previdência Social. Programa de educação previdenciária. Disponível em: 
http://www.previdencia.gov.br/acesso-a-informacao/programas-e-acoes/pep-programa-de-educacao-
previdenciaria. Acesso em: 20 set. 2016. 
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trâmites administrativos para efeitos de equivalência de estudos e títulos de ensino 

superior.  

 Os ensinos primário, médio técnico e não técnico possuem Protocolos 

implementados pela Decisão CMC 4/94 e pela Decisão CMC 07/95, 

respectivamente, que asseguram o reconhecimento entre os Estados Partes dos 

certificados que comprovem os estudos nesses níveis, impondo, inclusive, a 

revalidação de diplomas. Em 2010, a Decisão CMC 21/10 foi além e implementou 

equivalências para garantir a mobilidade estudantil. 

 No âmbito do ensino médio há Protocolo de Integração Educacional, 
implementado pela Decisão CMC 8/96, segundo o qual os Estados deveriam 

reconhecer, exclusivamente para fins acadêmicos, os títulos de graduação e pós-

graduação conferidos pelas instituições de ensino devidamente reconhecidas nos 

Estados de origem. Tal acordo permite o intercâmbio entre estudantes, cientistas e 

pesquisadores, o que se demonstra relevante para o processo de integração. 

 Do mesmo modo, o Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários 

(Decisão CMC 29/09) para o exercício de atividades acadêmicas implementou um 

processo de reconhecimento, que poderá ser pleiteado pelos interessados, como 

outra medida de fomento ao intercâmbio. No ensino da língua portuguesa e da 

língua espanhola há previsão específica de reconhecimento, para fins de exercício 

da atividade docente, de diplomas e títulos que habilitem o profissional ao ensino 

dessas línguas, respeitadas as exigências da Decisão 09/05. 

 A disciplina da Educação no Estatuto da Cidadania deverá, portanto, 

considerar os avanços já obtidos com as mencionadas decisões e focar na questão 

da simplificação dos trâmites para prever equivalências de estudos e títulos no 

ensino superior, à luz do que já existe nos ensinos primário e médio. A possibilidade 

de equivalência plena de cursos superiores demanda aprofundamento do Sistema 

ARCU-SUL (Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do 

MERCOSUL)173, atribuído à Reunião de Ministros da Educação. Por fim, outra ação 

a ser adotada no âmbito da educação, é a criação de um Acordo-Quadro de 

                                                
173 BRASIL. Ministério da Educação. Acreditação De Cursos No Sistema Arcu-Sul. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13454:acr. Acesso em: 20 
set 2016. Trata-se de um sistema para avaliar e acreditar os cursos e gerenciado pela Rede de 
Agências Nacionais de Acreditação, no âmbito do Setor Educacional do MERCOSUL. 
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Mobilidade para consolidação do livre trânsito entre estudantes, professores e 

pesquisadores, no intuito de estimular o intercâmbio acadêmico.  

 Nessa seara, a compilação dos programas e métodos de avaliação comuns 

dos cursos oferecidos para formação dos profissionais de diversas áreas, nos 

diferentes países membros, seria uma medida para assegurar a equivalência da 

qualidade nas formações, garantindo-se a igualdade na atuação profissional. 

 Considerando a comunicação como elemento de cidadania na atualidade, o 

plano de ação a incluiu como assunto de interesse no âmbito do Grupo Mercado 

Comum, Subgrupo de Trabalho n. 1, “Comunicações”, para que promovessem 

ações destinadas à redução de preços e tarifas das comunicações fixas e móveis 

entre os países do MERCOSUL, bem como a extensão do tratamento local para 

serviços de telecomunicações sem fio em zona de fronteira. 

 Definiu-se, ainda, no Plano de Ação para implementação do Estatuto da 

Cidadania, a criação de um Sistema MERCOSUL de Defesa do Consumidor 

composto por sistema de troca de informações, medidas de capacitação e disciplina 

normativa regente dos contratos internacionais de consumo. 

 Ora, a relevância dessa proteção é indiscutível. No Brasil, a legislação 

consumerista foi responsável pela consagração da tutela dos direitos 

transindividuais174,175, diferenciados em nossa lei como individuais homogêneos, 

coletivos ou difusos, demonstrando-se que a importância da proteção do consumo 

em uma região na qual o comércio é o centro impulsionador da integração deve, 

inquestionavelmente, ser reconhecida como direito de cidadania. 

 Por fim, reconhecendo a pouca produção normativa existente com relação à 

consagração dos direitos políticos no âmbito do MERCOSUL, o Plano de ação 

                                                
174  BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htmArt. 81 do Código de Defesa do Consumidor. 
Acesso em: 20 set 16. Artigo 81:  A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 
pode ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo: I – interesses ou direitos difusos, 
assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais ou de natureza indivisível, de que 
sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. 
175 Cf. ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Direitos Fundamentais na Constituição de 1988 e 
Incorporação, ao Direito Brasileiro, de Tratados Internacionais a eles relativos. Revista da Faculdade 
de Direito da USP, São Paulo, v.106-107, jan./dez. 2011-2012, p. 287-303. A autora esclarece a 
proteção constitucional dos direitos transindividuais que, segundo explica, “remetem à preservação da 
humanidade como um todo [...] como exemplos [...] o direito ao meio ambiente equilibrado e diversos 
princípios que regem as relações internacionais, como o direito à paz, à autodeterminação dos 
povos”. 
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atribuiu, à Reunião de Ministros da Justiça e de Ministros do Interior, a competência 

para avaliação das condições para o avanço progressivo no estabelecimento de 

direitos políticos, conforme as legislações nacionais que regulamentem seu 

exercício em favor dos cidadãos de um dos Estados Partes que resida em outro de 

que não sejam nacionais. Esse é, certamente, um dos pontos críticos e, ainda, 

tímidos na regulamentação Mercosulina, que poderá ganhar relevo com a 

consagração das eleições diretas no âmbito do PARLASUL. 

 Tais diretrizes constituem um plano mínimo de ação que poderá ser 

atualizado ou ampliado pelo Conselho do Mercado Comum com base nas 

recomendações dos órgãos responsáveis pelos estudos e pelo Alto Representante 

Geral do MERCOSUL, responsável por acompanhá-lo e por emitir relatórios sobre 

seu avanço. Objetiva-se concluir o plano de ação para implementação do Estatuto 

da Cidadania em 2021, o transformando em tratado internacional, a ser incorporado 

ao ordenamento jurídico nacional de cada Estado parte, para introdução do conceito 

de “Cidadão do MERCOSUL” como realidade (artigo 7o). 

 Diante do até aqui exposto, resta examinar a existência ou inexistência de 

maturidade da integração das normas mercosulinas necessária para respaldar a 

implementação efetiva desse instrumento – Estatuto da Cidadania - com todos os 

elementos previstos no Plano de Ação. 
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CAPÍTULO 3 – PROTEÇÃO DE DIREITOS: o caminho entre a 
normatividade e a eficácia social 

 
 A proposta de formatação do Estatuto da Cidadania com a abordagem de 

questões já tratadas em decisões anteriores, conforme exposto supra, destaca o 

grande problema da normatividade Mercosulina: a eficácia social. 

 Inegável o avanço entre as relações mantidas pelos membros do 

MERCOSUL após a celebração do Tratado de Assunção e dos demais acordos, 

estudados até aqui. O problema, entretanto, está na viabilidade da defesa e 

perseguição desses direitos consagrados no sistema regional. 

 Por esse motivo houve necessidade de se prever um sistema de solução de 

conflitos dentro do MERCOSUL, destinado a fiscalizar e fazer cumprir o direito 

comum, lhe atribuindo força e eficácia social. Embora seja pouco utilizado ainda, 

suas decisões formam referencial principiológico a ser seguido pelos aplicadores da 

norma Mercosulina e ganham cada vez mais relevância diante do crescimento e 

solidificação da cidadania regional. 

 

3.1 MEIOS DE GARANTIA DOS DIREITOS CONSAGRADOS PELAS NORMAS 

MERCOSULINAS: sistema de solução de controvérsias e opiniões consultivas 

Ao tratar de eficácia de determinada norma é preciso entender seu 

contraponto, isto é, a consequência jurídica de sua vulneração pelas partes a ela 

subordinada. Sendo assim, a abordagem da efetividade da norma Mercosulina 

importa, necessariamente, o estudo das consequências jurídicas de seu 

descumprimento. 

No âmbito da normativa ora estudada, o instrumento utilizado para perseguir 

a observância do direito Mercosulino denomina-se “Solução de Controvérsias”, cujo 

procedimento será estudado a seguir.  
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3.1.1 Solução de Controvérsias e seu procedimento  

   

Inicialmente, o procedimento para solução de controvérsias restringia-se ao 

julgamento de alegações de descumprimento por parte de um Governo contra outro, 

baseado em interesse próprio ou de um agente privado de seu país, que o tenha 

provocado para demandar o outro Governo, com fundamento no Protocolo de 

Brasília176. 

O trâmite da solução ocorria em três fases: a primeira de negociações diretas 

entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias; a segunda de intervenção do Grupo 

do Mercado Comum, no prazo de 30 (trinta) dias; e a terceira pela constituição de 

tribunal arbitral ad hoc pelo período de 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias com 

emissão da decisão em um laudo arbitral 177. Após formação do laudo, o caso era 

encerrado com força de coisa julgada entre as partes, diante da vedação expressa 

de possibilidade de apelação (artigo 21 do Protocolo de Brasília)178. 

Entretanto, umas das problemáticas apontadas no sistema de solução de 

conflitos regido pelo Protocolo de Brasília era a possibilidade de uma mesma matéria 

ser apreciada pelo Tribunal Arbitral do MERCOSUL e pela Organização Mundial do 

Comércio (OMC), suscitando o denominado “forum shopping”, ou seja, “a 

possibilidade de escolha, por parte do demandante, de submeter o litígio à jurisdição 

que lhe for mais conveniente”179. Assim, diante da necessidade de aperfeiçoamento 

do sistema até então vigente, na XVIII Reunião do Conselho do Mercado Comum, 

ocorrida em Buenos Aires, no ano de 2000, delegou-se ao Grupo Ad Hoc de 

“Aspectos Institucionais” a elaboração de uma proposta de sua modificação e 

atualização.  
                                                
176MARTINS, Eliane M. Octaviano. Sistemática de Solução de Controvérsias do MERCOSUL: o 
Protocolo de Brasília e o Protocolo de Olivos. Cadernos Prolam, USP, São Paulo, v.1, ano 5, p. 81-
83, 2006. 
177 MERCOSUL. Laudos arbitrais. Disponíveis em: http://www.mercosur.org.uy. Acesso em: 10 dez 
2016. Na vigência do Protocolo de Brasília foram proferidos nove laudos arbitrais. 
178 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Sistemática de Solução de Controvérsias do MERCOSUL: o 
Protocolo de Brasília e o Protocolo de Olivos. Cadernos Prolam, USP, São Paulo, v.1, ano 5, p. 81, 
2006. 
179  Cf. MARTINS, Eliane M. Octaviano, op. cit., p. 82. A título de ilustração cita-se caso de 
acionamento do Governo Argentino pelo Governo Brasileiro no intuito de impor a revogação de 
Resolução do Ministério de Economia da República Argentina referente à medidas antidumping 
contra a exportação de frangos inteiros. No IV Tribunal Arbitral do MERCOSUL o Brasil não obteve 
êxito em sua demanda o que motivou a provocação do órgão de solução de controvérsias da 
Organização Mundial do Comércio (OSC). No âmbito multilateral da OMC determinou-se a 
modificação da legislação argentina, em contradição à decisão do MERCOSUL. 
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Tais estudos originaram um novo Protocolo regente das soluções de 

controvérsias, denominado “Protocolo de Olivos para Solução de Controvérsias no 

MERCOSUL”, assinado em 2002 pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, 

regulamentado em 2003 pela Decisão CMC 37/03, com vigência no Brasil a partir de 

janeiro de 2004 180 , derrogando integralmente seu antecessor (Protocolo de 

Brasília)181, embora ainda tenha natureza transitória182. 

De acordo com esse documento, as controvérsias que surjam entre os 

Estados Partes sobre interpretação, aplicação e cumprimento do Tratado de 

Assunção, do Protocolo de Ouro Preto, demais protocolos e acordos, das decisões 

do Conselho do Mercado Comum, das resoluções do Grupo do Mercado Comum e 

das diretrizes da Comissão de Comércio do MERCOSUL serão submetidas a um 

novo procedimento183.  

Entretanto, para entender esse novo procedimento, é necessário verificar que 

as inovações trazidas pelo Protocolo de Olivos não se resumem ao iter 

procedimental, mas vão além. Isso porque esse novo instrumento previu: i) a 

criação de um novo órgão institucional, o Tribunal Permanente de Revisão 

(TPR), com funções contenciosas (analisadas abaixo) e consultivas (analisadas no 

subcapítulo 3.1.3; ii) a implementação de medidas compensatórias, como forma de 

garantir a eficácia dos julgamentos; iii) a facultatividade da intervenção do Grupo 

                                                
180 Cf. BRASIL. Planalto. Decreto n. 4.982/04. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm. Acesso em: 10 dez 
2016.  
181Cf. BRASIL. Planalto. Decreto n. 4.982/04. “Art. 55. 1. O presente Protocolo derroga, a partir de sua 
entrada em vigência, o Protocolo de Brasília para a Solução de Controvérsias, adotado em 17 de 
dezembro de 1991 e o Regulamento do Protocolo de Brasília, aprovado pela Decisão CMC 17/98. 2. 
Não obstante, enquanto as controvérsias iniciadas sob o regime do Protocolo de Brasília não estejam 
concluídas totalmente e até se completarem os procedimentos previstos no artigo 49, continuará 
sendo aplicado, no que corresponda, o Protocolo de Brasília e seu Regulamento. 3. As referências ao 
Protocolo de Brasília que figuram no Protocolo de Ouro Preto e seu Anexo, entendem-se remetidas, 
no que corresponda, ao presente Protocolo”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm. Acesso em: 10 dez 
2016. 
182Cf. BRASIL. Planalto. Decreto n. 4.982/04. “Art. 53. Antes de culminar o processo de convergência 
da tarifa externa comum, os Estados Partes efetuarão uma revisão do atual sistema de solução de 
controvérsias, com vistas à adoção do Sistema Permanente de Solução de Controvérsias para o 
Mercado Comum a que se refere o numeral 3 do Anexo III do Tratado de Assunção”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm. Acesso em: 10 dez 
2016. 
183 Cf. MARTINS, Eliane M. Octaviano. Sistemática de Solução de Controvérsias do MERCOSUL: o 
Protocolo de Brasília e o Protocolo de Olivos. Cadernos Prolam, USP, São Paulo, v.1, ano 5, p. 81, 
2006. Nessa transição, as controvérsias iniciadas de acordo com o regime do Protocolo de Brasília 
continuarão a ser regidas exclusivamente pelo mesmo até sua total conclusão (artigo 50 do Protocolo 
de Olivos). 
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do Mercado Comum (antes obrigatória), como forma de agilizar o 

procedimento184,185; iv) a possibilidade de eleição de foro, com exclusão dos demais 

evitando-se, assim, o “forum shopping”, isto é, a duplicidade de procedimentos e 

soluções contraditórias, como o que ocorria nos julgamentos concomitantes com a 

Organização Mundial do Comércio; e, ainda, v) a possibilidade de um particular 
realizar reclamação diretamente, sem necessidade de intervenção 

estatal 186 . Vejamos, então, a repercussão de cada uma dessas inovações 

implementadas pelo Protocolo de Olivos. 

A criação do Tribunal Permanente de Revisão teve inspiração no modelo da 

Organização Mundial do Comércio e visa, justamente, garantir maior estabilidade e 

confiabilidade às decisões do MERCOSUL, uma vez que funciona como instância 

recursal e, para alguns casos, instância única; e como órgão consultivo187. Não há 

abolição dos tribunais arbitrais ad hoc, mas apenas criação de um órgão jurisdicional 

que lhes é complementar188.  

A institucionalização de um Tribunal permanente garantiu de forma unificada, 

segura e responsável a sistemática de solução de controvérsias, pois o MERCOSUL 

                                                
184     Cf. LORO, Eusébio Basso; LUCENA, Andréa Freire de. O sistema de solução de controvérsias 
no MERCOSUL: possibilidade e desafios. In: XVII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 2008, 
Brasília, Distrito Federal. XX anos da Constituição da República do Brasil: reconstrução, perspectiva e 
desafios. São Paulo: Publica Direito, 2008, p. 2518. Após a entrada em vigor do Protocolo de Olivos, 
as controvérsias podem continuar a ingressar na CCM, mas se uma solução não for encontrada, não 
é mais necessário submeter ao GMC, podendo-se recorrer diretamente à decisão arbitral. 
185 Cf. BRASIL. Planalto. Decreto 4.982/04. “Art. 6, item 2: Sem prejuízo do estabelecido no numeral 
anterior, os Estados Partes na controvérsia poderão, de comum acordo, submetê-la à consideração 
do Grupo Mercado Comum. i) Nesse caso, o Grupo Mercado Comum avaliará a situação, dando 
oportunidade às partes na controvérsia para que exponham suas respectivas posições, requerendo, 
quando considere necessário, o assessoramento de especialistas [...] 3. A controvérsia também 
poderá ser levada à consideração do Grupo Mercado Comum se outro Estado, que não seja parte na 
controvérsia, solicitar, justificadamente, tal procedimento ao término das negociações diretas. Nesse 
caso, o procedimento arbitral iniciado pelo Estado Parte demandante não será interrompido, salvo 
acordo entre os Estados Partes na controvérsia. Art. 8. O procedimento descrito no presente Capítulo 
não poderá estender-se por um prazo superior a trinta 30 dias [...]”.Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm. Acesso em: 10 dez 
2016. 
186 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Sistemática de Solução de Controvérsias do MERCOSUL: o 
Protocolo de Brasília e o Protocolo de Olivos. Cadernos Prolam, USP, São Paulo, v.1, ano 5, p. 81, 
2006. 
187  Cf. BRASIL. Planalto. Decreto n. 4.982/04. “Art. 3. O Conselho do Mercado Comum poderá 
estabelecer mecanismos relativos à solicitação de opiniões consultivas ao Tribunal Permanente de 
Revisão definindo seu alcance e seus procedimentos”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm. Acesso em: 10 dez 
2016. 
188 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Sistemática de Solução de Controvérsias do MERCOSUL: o 
Protocolo de Brasília e o Protocolo de Olivos. Cadernos Prolam, USP, São Paulo, v.1, ano 5, p. 85, 
2006. 
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adquiriu maior credibilidade tanto por parte de seus membros, quanto por parte da 

sociedade internacional, ao reafirmar e conduzir a harmonização na interpretação e 

aplicação de suas normas, o que sem a constituição de um Tribunal regional seria 

inviável189. 

Há duas possibilidades de provocação do Tribunal Permanente de Revisão 

(TPR). As partes poderão acioná-lo diretamente quando, infrutíferas as tentativas de 

negociações diretas, optarem por submeter o caso à única instância de 

julgamento190; ou, quando optantes pela convocação de tribunal arbitral e restarem 

insatisfeitas com o resultado do laudo, suscitarem sua revisão, em recurso ao TPR, 

no prazo de 15 (quinze) dias da notificação da decisão arbitral191. O recurso estará 

limitado às questões de direito tratadas na controvérsia e a decisão do Tribunal 

Permanente de Revisão prevalecerá sobre o laudo arbitral, substituindo-o, com força 

de coisa julgada e caráter vinculativo às partes192. Inexiste previsão de Recurso de 

Revisão da decisão do Tribunal Permanente de Revisão, admitindo-se apenas 

Recurso de Esclarecimento sobre a forma com que se deverá cumprir o laudo, a ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias (art. 28 do Protocolo de Olivos).  

                                                
189 LORO, Eusébio Basso; LUCENA, Andréa Freire de. O sistema de solução de controvérsias no 
MERCOSUL: possibilidade e desafios. In: XVII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 2008, 
Brasília, Distrito Federal. XX anos da Constituição da República do Brasil: reconstrução, perspectiva e 
desafios. São Paulo: Publica Direito, 2008, p. 2524.  
190 Cf. BRASIL. Planalto. Decreto n. 4.982/04. “Art. 23.  1. As partes na controvérsia, culminado o 
procedimento estabelecido nos artigos 4 e 5 deste Protocolo, poderão acordar expressamente 
submeter-se diretamente e em única instância ao Tribunal Permanente de Revisão, caso em 
que este terá as mesmas competências que um Tribunal Arbitral Ad Hoc, aplicando-se, no que 
corresponda, os Artigos 9, 12, 13, 14, 15 e 16 do presente Protocolo.  2. Nessas condições, os laudos 
do Tribunal Permanente de Revisão serão obrigatórios para os Estados Partes na controvérsia a 
partir do recebimento da respectiva notificação, não estarão sujeitos a recursos de revisão e terão, 
com relação às partes, força de coisa julgada (grifo nosso)”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm. Acesso em: 10 dez 
2016. 
191 Cf. BRASIL. Planalto. Decreto n. 4.982/04. “Art. 22. 1. O Tribunal Permanente de Revisão poderá 
confirmar, modificar ou revogar a fundamentação jurídica e as decisões do Tribunal Arbitral Ad Hoc. 
2. O laudo do Tribunal Permanente de Revisão será definitivo e prevalecerá sobre o laudo do Tribunal 
Arbitral Ad Hoc. Art. 23.  1. As partes na controvérsia, culminado o procedimento estabelecido nos 
artigos 4 e 5 deste Protocolo, poderão acordar expressamente submeter-se diretamente e em única 
instância ao Tribunal Permanente de Revisão, caso em que este terá as mesmas competências que 
um Tribunal Arbitral Ad Hoc, aplicando-se, no que corresponda, os Artigos 9, 12, 13, 14, 15 e 16 do 
presente Protocolo.  2. Nessas condições, os laudos do Tribunal Permanente de Revisão serão 
obrigatórios para os Estados Partes na controvérsia a partir do recebimento da respectiva notificação, 
não estarão sujeitos a recursos de revisão e terão, com relação às partes, força de coisa julgada”. 
Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm. Acesso 
em: 10 dez 2016. 
192 Cf. MERCOSUL. Decisões do Conselho do Mercado Comum. Decisão CMC 37/03. Disponível em:  
http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em:  06 jun 2016. Nessa decisão consignou-se que 
o laudo do Tribunal Permanente de Revisão será definitivo e prevalecerá sobre o laudo do Tribunal 
Arbitral Ad Hoc (artigo 36 e 37). 
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Desta forma, temos que o procedimento previsto para tramitação da solução 

de controvérsia no Protocolo de Olivos poderá ocorrer em duas ou em até quatro 

fases. A obrigatoriedade da tentativa de prévia negociação direta continua presente 

no artigo 4o desse instrumento, conferindo às partes o prazo e 15 (quinze) dias para 

composição, a contar da comunicação da controvérsia ao demandado (primeira 

fase)193. Infrutífera essa negociação, a intervenção do Grupo do Mercado Comum 

poderá, ou não, ser suscitada (segunda fase)194. Em sequência, inicia-se a etapa 

decisória, seja por meio de submissão da controvérsia ao julgamento do TPR em 

instância única; seja por meio de submissão da controvérsia ao julgamento por 

tribunal arbitral ad hoc195 (segunda ou terceira fase), possibilitando o reexame do 

mérito196 do laudo pelo Tribunal Permanente de Revisão, em Recurso de Revisão 

(terceira ou quarta fase), salvo quando decididas com base nos princípios aequo et 

bono (isto é, com base no leal conhecimento do árbitro).  

O Recurso de Revisão poderá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias e 

uma vez admitido suspenderá a decisão do Tribunal Arbitral, abrindo-se prazo de 

resposta para parte contrária, também em 15 (quinze) dias, ao final do qual será 

proferido julgamento em 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias. As 

decisões serão adotadas por maioria, preservada a confidencialidade da votação, 

devendo ser cumpridas em 30 (trinta) dias, se outro prazo não for consignado 

(artigos 25 e 30 do Protocolo de Olivos).  

                                                
193 Cf. MARTINS, Eliane M. Octaviano. Sistemática de Solução de Controvérsias do MERCOSUL: o 
Protocolo de Brasília e o Protocolo de Olivos. Cadernos Prolam, USP, São Paulo, v.1, ano 5, p. 81, 
2006. Nessa etapa, os Estados devem comunicar ao GMC, por intermédio da Secretaria 
Administrativa, as negociações e eventuais resultados. 
193 Cf. BRASIL. Planalto. Decreto 4.982/04. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm. Acesso em: 10 dez 
2016. Art. 7, segundo o qual a intervenção do Grupo do Mercado Comum poderá ser suscitada por 
estado terceiro à controvérsia, desde que fundamente seu pedido. Tal procedimento não 
interromperá, entretanto, o procedimento arbitral e deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 
da data da reunião na qual ficou decidida a submissão ao GMC. 
195 Cf. BRASIL. Planalto. Decreto 4.982/04. Artigo 14. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm.  Acesso em: 10 dez 
2016. Instaurado o procedimento arbitral cada Estado indicará: um árbitro titular e um árbitro suplente; 
e elegerão, em conjunto, um terceiro árbitro, nacional de Estado Parte não envolvido na controvérsia.  
O Estado condutor enviará seu texto de apresentação abrindo direito de defesa para o outro, 
delimitando-se, assim, o objeto da controvérsia, o qual não poderá ser ampliado. O Tribunal Arbitral 
poderá conceder medidas provisórias que continuarão válidas até que sejam confirmadas ou 
revogadas pelo próprio Tribunal Arbitral ou pelo TPR. 
196 Cf. MERCOSUL. Laudo do tribunal arbitral ad hoc. Disponível em: 
http://www.tprmercosur.org/pt/docum/laudos/Laudo_arb_omision_estado_arg.pdf. Acesso em: 11  abr 
2017. Nesse julgamento o Tribunal Permanente de Revisão esclareceu não ser admissível a revisão 
judicial por meio do Recurso de Revisão no momento que antecede o julgamento de mérito, para 
análise da regular nomeação de árbitro.  
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A partir da decisão inicia-se o que se assemelha, no ordenamento processual 

civil brasileiro, a fase de cumprimento de sentença, mas com um diferencial, qual 

seja, quem deverá dar início é a parte vencida. O Estado obrigado a cumprir o laudo 

deverá, em 15 (quinze) dias, comunicar a outra parte e ao Grupo do Mercado 

Comum, por intermédio da Secretaria Administrativa do MERCOSUL, sobre as 

medidas que adotará em respeito ao julgado (artigo 30 do Protocolo de Olivos). Na 

hipótese de o Estado beneficiado não concordar com a suficiência das medidas 

adotadas, poderá, então, levar a questão a nova apreciação do órgão julgador para 

sua manifestação.  

No caso de inadimplência total ou parcial do Estado obrigado, o Estado 

beneficiado poderá adotar medidas compensatórias temporárias como suspensão 

de concessões e outras obrigações equivalentes, no intuito de forçar o cumprimento 

do laudo (artigo 31 do Protocolo de Olivos), desde que o faça dentro do prazo de um 

ano da data inicial da inadimplência, com a comunicação formal de que tais medidas 

serão adotadas197. Trata-se de previsão não disciplinada no Protocolo de Brasília, 

que traz força e maior segurança jurídica ao processo de solução de controvérsia. 

Inovou, também, o Protocolo de Olivos (PO), ao prever a faculdade de 
intervenção do GMC nas controvérsias que é, por si só, autoexplicativa; e a  

possibilidade de início do processo de solução de controvérsia por particulares 

– pessoas físicas ou jurídicas - afetados pela aplicação de medidas legais ou 

administrativas de efeito restritivo, discriminatório ou de concorrência desleal por 

qualquer dos Estados Partes, em violação às normas disciplinadas no Tratados de 

Assunção, nos Protocolos adicionais, nas decisões do Conselho do Mercado 

Comum, nas resoluções do Grupo do Mercado Comum e nas diretrizes da Comissão 

de Comércio do MERCOSUL.  

De acordo com o artigo 40 do Protocolo de Olivos, os particulares poderão 

formalizar suas reclamações perante a Seção Nacional do Grupo do Mercado 

Comum198 do Estado parte onde tenham sua residência habitual ou sede de seus 

                                                
197  Cf. BRASIL. Planalto. Decreto 4.982/04. Artigo 32. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm. Acesso em: 10 dez 
2016. O artigo 32 dispõe, ainda, sobre a possibilidade de defesa do Estado inadimplente que poderá 
questionar a proporcionalidade e necessidade das medidas compensatórias aplicadas, perante o 
órgão julgador da controvérsia, para pronunciamento em 30 (trinta) dias. 
198  Os dados para envio da Consulta à Seção Nacional Brasileira, foram informados em e-mail 
resposta da Secretaria do MERCOSUL que compartilhou os links de contato dos Diretórios de 
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negócios, de maneira fundada, com exposição da verossimilhança de suas 

alegações e da existência ou ameaça de prejuízo que a conduta do Estado violador 

lhe causa. 

Aplicando-se a mesma lógica da obrigatoriedade de negociação direta entre 

Estados, antes do início do procedimento arbitral, a Seção Nacional do particular 

Reclamante deverá intermediar negociação junto à Seção Nacional do Estado 

reclamado, a fim de buscar uma solução direta para a controvérsia, no prazo de 15 

(quinze) dias199. Infrutífera a negociação, o caso será encaminhado para o Grupo do 

Mercado Comum (aqui sua intervenção é obrigatória) que, julgando presentes os 

requisitos de sua admissibilidade, convocará grupo de especialistas para emitir 

parecer sobre a procedência da Reclamação, no prazo improrrogável de 30 (trinta) 

dias podendo, para tanto, convocar audiência conjunta200. 

Em continuidade, os especialistas podem se manifestar de três maneiras 

distintas: i) reconhecendo a total improcedência do pedido por unanimidade, 

concluindo o procedimento; ii) reconhecendo a inexistência de unanimidade nas 

conclusões, inviabilizando a emissão de parecer, hipótese na qual concluirá o 

procedimento sem qualquer julgamento, encerrando-o 201 ; e iii) reconhecendo a 

procedência por unanimidade, ensejando, assim, o direito – não apenas do Estado 

Parte vinculado ao particular Reclamante, mas de qualquer Estado Parte - requerer 

a adoção de medidas corretivas ou anulação das medidas questionadas, embora 

                                                                                                                                                   
Autoridades do MERCOSUL. Disponível em: 
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/688/2/innova.front/grupo-mercado-comun---directorio-de-
autoridades. Acesso 20 abr  2017. Tal circunstância aponta a dificuldade de acesso e informação do 
cidadão brasileiro, pessoa física ou jurídica, a este mecanismo que poderá beneficiá-lo, 
consubstanciado em direito de petição tutelado tanto internamente, quanto no âmbito regional, 
indicador da carência de transparência e informação do sistema de solução de controvérsias 
Mercolusino para o particular. O que se pretende apontar nesse estudo para que seja possível 
refletirmos sobre o desenvolvimento de melhorias e aperfeiçoamento desse sistema que poderá nos 
auxiliar na busca pela efetividade dos direitos de cidadania do MERCOSUL relativos, sobretudo, aos 
direitos reflexos à livre circulação, como a moradia, o trabalho e a previdência. 
199 Cf. BRASIL. Planalto. Decreto 4.982/04. Art. 41. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm. Acesso em: 10 dez 
2016. 
200  Cf. BRASIL. Planalto. Decreto 4.982/04. Art. 42. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm. Acesso em: 10 dez 
2016. 
201 Cf. BRASIL. Planalto. Decreto 4.982/04. Art. 44. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm. Acesso em: 10 dez 
2016. Nos casos de conclusão do procedimento pelo Grupo de Especialistas (improcedência da 
Reclamação ou inexistência de unanimidade), caberá ao Estado reclamante, se tiver interesse, dar 
início a arbitragem, conforme artigo 44 do PO. 
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restrinja-se ao Estado Parte vinculado ao Reclamante o direito de suscitar 

arbitragem, no caso de descumprimento do parecer dos especialistas202. 

Há, nas disposições regentes da continuidade de uma Reclamação um 

grande problema de coerência sistêmica que, de um lado, demonstra ter o Protocolo 

de Olivos avançado no reconhecimento do direito de provocação pelo particular, 

mas, de outro, assegurado a perseguição de seu cumprimento por esse particular. 

Isso porque se o Grupo de Especialistas concluir o procedimento por improcedência 

ou inexistência de unanimidade, apenas o Estado Parte reclamante poderá dar início 

ao procedimento arbitral; e, ainda que o grupo de especialistas reconheça a 

procedência por unanimidade, aos Estados Partes signatários do PO competirá a 

perseguição do direito reconhecido de maneira direta e, em caso de 

descumprimento, apenas ao Estado parte vinculado ao particular caberá o início da 

arbitragem,  deixando de estabelecer qualquer direito do particular.  

Ainda assim, evidente o avanço propiciado pelo sistema implementado no 

Protocolo de Olivos em termos de perseguição do cumprimento do direito 

Mercosulino, estando sujeito a algumas adequações, justamente por se tratar de 

Sistema ainda provisório, conforme reconhecido no próprio artigo 53, segundo o 

qual, após o final do processo de convergência da tarifa externa comum, os Estados 

Partes poderão efetuar uma revisão do procedimento descrito, com vistas a adoção 

de um Sistema Permanente de Solução de Controvérsias. 

Comparando-se os dois iter procedimentais (disciplinados no Protocolo de 

Brasília e, no seu sucessor, Protocolo de Olivos), pode-se construir o quadro abaixo, 

para melhor ilustração do aprimoramento do sistema de solução de controvérsias já 

conquistado: 

 

 

 

 

                                                
202  Cf. BRASIL. Planalto. Decreto n. 4.982/04. Art. 44. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4982.htm. Acesso em 10 de abril 
de 2017. 
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Solução de Controvérsias Protocolo de Brasília Solução de Controvérsias Protocolo de Olivos 

TRAMITAÇÃO 

Obrigatoriedade de negociação direta entre as partes, 

no prazo de 15 (quinze) dias; 

Obrigatoriedade de negociação direta entre as partes, 

no prazo de 15 (quinze) dias; 

Intervenção obrigatória do Grupo do Mercado Comum, 

no prazo de 30 (trinta) dias; 

Intervenção facultativa do Grupo do Mercado Comum; 

Constituição do Tribunal Arbitral Ad Hoc, com emissão 

de sua decisão em laudo arbitral definitivo com força 

de coisa julgada. 

Possibilidade de Constituição do Tribunal Arbitral Ad 

Hoc, para emissão de sua decisão em laudo arbitral, 

recorrível no prazo de 15 (quinze) dias ao Tribunal 

Permanente de Revisão. 

Inexistência de instância recursal. Julgamento pelo Tribunal Permanente de Revisão em 

instância única (quando as partes optarem por não 

constituir o Tribunal Arbitral Ad Hoc) ou recursal, em 

decisão definitiva, com força de coisa julgada.  

Solução de Controvérsias Protocolo de Brasília Solução de Controvérsias Protocolo de Olivos 

DEMAIS PREVISÕES 

Inexistia prevenção contra o “forum shopping”. Há previsão de escolha, pelo demandante, do foro ao 

qual submeterá sua controvérsia; ou de eleição de 

foro pelas partes, que importa em renúncia a qualquer 

outro, vedando-se expressamente a submissão 

conjunta (artigo 1, item 2).  

Inexistia previsão de medidas compensatórias Há previsão de medidas compensatórias 

Não há possibilidade de um particular provocar 

diretamente uma solução de controvérsia, devendo ele 

suscitar que tal conduta seja feita por meio de seu 

Estado. 

Há possibilidade de um particular provocar 

diretamente uma solução de controvérsia. 

 

Diante do exposto, as previsões inéditas do Protocolo de Olivos já são 

indicadores de que a eficácia da normativa Mercosulina está avançando, na medida 

em que houve previsão de meios para sua perseguição. No entanto, para verificar se 

essa eficácia social se refere, também, às normas de cunho extracomercial (foco de 

nosso estudo), analisar-se-á os julgamentos até então realizados, pelos Tribunais 

Arbitrais e pelo Tribunal Permanente de Revisão, à luz do procedimento acima, 

relativos aos direitos de cidadania, no intuito de verificar seu conteúdo e 
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cumprimento, a fim de responder a seguinte indagação: Houve, nos julgamentos até 

então realizados, solicitação de um Estado ou, até mesmo de particular, em razão de 

descumprimento de algum direito de cidadania previsto nas normas Mercosulinas? 

Seria possível que se fizessem “Solicitação de Solução de Controvérsia” com esse 

conteúdo? 

 

3.1.2 Julgamentos relativos a observância das normas Mercosulinas acerca da livre 

circulação, realizados sob a vigência do Protocolo de Olivos 

 

Após a implementação do Tribunal Permanente de Revisão, foram instituídos 

dois procedimentos arbitrais para solução de controvérsias. O primeiro Tribunal 

Arbitral Ad Hoc, instaurado em 25 de outubro de 2005, após a implementação do 

Protocolo de Olivos, referia-se à proibição estabelecida pela Argentina, através da 

Lei 25.62602, de importação de pneus remodelados. Tratava, portanto, de temática 

comercial, não incluída no objeto em estudo. 

Todavia, há nesse julgamento uma sequência procedimental que nos 

interessa do ponto de vista da compreensão da atuação do Tribunal Permanente de 

Revisão e da formação de sua jurisprudência, tendo em vista que o laudo arbitral no 

qual se reconheceu, por maioria dos votos, que a Lei 25.626/02 seria compatível 

com o disposto no Tratado de Assunção foi objeto de Recurso de Revisão ao TPR. 

Em usa primeira atuação, o TPR julgou o caso no Laudo 01/05 tendo como 

premissa de julgamento a consagração e força do direito regional, apontando para 

verdadeira formação de um direito comum, cogente aos Estados membros203.  

No julgamento, o Tribunal Permanente de Revisão substituiu a 

fundamentação do Tribunal Arbitral Ad Hoc de que a ponderação dos princípios em 

confronto no caso (livre comércio e proteção de meio ambiente) seria feita com base 

no direito internacional, para fazer constar que estava em tela um princípio tutelado 

pelo MERCOSUL (direito regional), qual seja, a livre circulação e a análise da 
                                                
203  MERCOSUL. Laudo do tribunal arbitral ad hoc. Disponível em: 
http://www.tprmercosur.org/pt/docum/laudos/Laudo_arb_revocado_tpr.pdf. Acesso em: 12 abr 2017. 
Tratava-se de controvérsia suscitada pelo Uruguai no intuito de reconhecer que a proibição de 
importação de pneumáticos remodelados imposta pela Argentina por meio da Lei no 25.326/02 não 
poderia ser entendida como proteção de segurança, tendo em vista que os produtos eram totalmente 
seguros, mas sim como ato violador dos artigos 1o e 5o do TA, devendo ser revogada.  
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viabilidade de excepcioná-lo, diante da proteção ambiental; o que deveria ser feito 

segundo a normativa do MERCOSUL e não ao teor do direito internacional, como 

sugeriu o Tribunal Arbitral. Reforçou, assim, a autonomia do direito Mercosulino, 
destacando a subsidiariedade do direito internacional, sugerindo a derrogação 

da lei argentina impugnada no caso (Lei  25.626/02): 

 
[...] este TPR não concorda quanto ao sustentado pelo laudo em 
revisão na última parte do item 55, onde se estipula que o Tribunal 
ponderará a aplicação dos princípios mencionados cotejados (livre 
comércio e proteção do meio ambiente) defendendo a primazia de 
um sobre o outro, tendo em conta as práticas do direito internacional. 
Este TPR entende que a questão debatida nos autos é a viabilidade 
ou não de uma exceção ambiental conforme a normativa 
Mercosulense e não segundo a do direito internacional [...]. Em 
suma, o direito de integração tem e deve ter suficiente autonomia dos 
outros ramos do Direito [...]. A esse respeito, Alejandro Daniel Perotti 
leciona que ‘recorrer a elementos que se encontram fora do 
ordenamento da integração leva ao pecado original de desconhecer 
a sua autonomia em relação ao direito nacional e ao direito 
internacional’.204 

 

Estabeleceu, no intuito de pacificar jurisprudência inicial que, diante da 

ausência normativa do MERCOSUL em relação aos conceitos operacionais 

aplicáveis no caso concreto, o julgamento da solução de controvérsia deverá 

analisar: i) em primeiro lugar, “se a medida em questão é efetivamente restritiva ao 

livre comércio”205; ii) em segundo lugar, se há “o caráter discriminatório ou não da 

medida”206, isto é, se as medidas são aplicáveis indistintamente às mercadorias 

nacionais e às mercadorias importadas do Estado parte, em razão de valores 

imperiosos de interesse geral, como o é a proteção ambiental; iii) em terceiro, “a 

justificativa ou não da medida” 207 , dentro da qual pondera-se a adequação e 

necessidade da medida; e iv) em quarto,  a analisar a presença do critério da 

proporcionalidade”208, considerando-se que, toda e qualquer medida que obste o 

livre comércio, deve ser sempre avaliada restritivamente. 

                                                
204  MERCOSUL. Laudo do tribunal arbitral ad hoc. Disponível em: 
http://www.tprmercosur.org/pt/docum/laudos/Laudo_arb_revocado_tpr.pdf. Acesso em: 12 abr 2017, 
p.5. 
205  MERCOSUL. Laudo do tribunal permanente de revisão. Disponível 
em:http://tprmercosur.org/pt/docum/laudos/Laudo_01_2005_pt.pdf. Acesso em: 12 abr 2017, p.6. 
206 Ibis ibidem, p. 7. 
207 Ibis ibidem, p. 8. 
208 Ibis ibidem. 
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Desta forma, considerando as ponderações supra, estabeleceu que a 

República Argentina deveria adotar as medidas que entendesse conveniente quanto 

à revogação ou modificação do alcance da norma, no prazo de 120 (cento e vinte) 

dias.  

Ocorre que, em 2008, a Argentina editou nova Lei (26.329/08) modificando o 

regime anteriormente aplicado, mas mantendo a restrição à livre circulação, em 

descumprimento ao julgado anterior. A República do Uruguai suscitou então 

“Divergência sobre o cumprimento do Laudo 01/05 ”, o que motivou nova atuação do 

TPR para que se pronunciasse sobre o não cumprimento do referido laudo por parte 

da República da Argentina, à luz do artigo 30 do Protocolo de Olivos. 

Procedente o pedido da República do Uruguai, o TPR impôs à Argentina, no 

Laudo 01/08, o dever de revogar sua norma nacional por violar decisão do órgão 

regional, com caráter obrigatório (TPR), mantendo-se as medidas compensatórias 

implementadas pelo Uruguai até o cumprimento209.  

Depreende-se do caso pneumáticos a dificuldade de se garantir eficácia 

jurídica e social à decisão do TPR, não obstante a observância e perseguição de 

todos os trâmites necessários. Essa circunstância decorre da nítida falta de força 

coercitiva das decisões do Tribunal Permanente de Revisão, o que traz em seu bojo 

tema de grande relevância para integração da América Latina, qual seja, o 

fortalecimento das instituições responsáveis pela fiscalização e manutenção da 

observância, pelos Estados Partes, dos princípios, pactos e acordos sedimentados 

no âmbito regional. 

O segundo Tribunal Arbitral Ad Hoc, pós Protocolo de Olivos, foi constituído 

para decidir a respeito de Controvérsia apresentada pelo Uruguai em razão da 

omissão, pela Argentina, na adoção de medidas apropriadas para prevenir e obstar 

os impedimentos impostos à livre circulação de bens e pessoas nas vias de acesso 

às pontes internacionais “Gral. San Martín e Gral”, que unem a República Argentina 

com a República Oriental do Uruguai por bloqueios dispostos por movimento 

                                                
209   Cf. MERCOSUL. Laudo do tribunal permanente de revisão. Disponível em: 
http://tprmercosur.org/pt/docum/laudos/Laudo_01_2007_pt.pdf. Acesso em: 14 abr 2017. Pelo não 
cumprimento da derrogação determinada, o Uruguai apresentou medidas compensatórias, conforme 
previsão do artigo 31 do Protocolo de Olivos, e a Argentina questionou ao TPR sua razoabilidade. 
Decidida a proporcionalidade das medias compensatórias aplicadas, pois destinadas a suprir danos 
econômicos e institucionais, o Tribunal reconheceu o direito do Uruguai de mantê-las. 
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ambientalista argentino, em protesto contra a construção de fábricas de celulose 

sobre o Rio Uruguai, na fronteira entre os países litigantes210.  

A controvérsia relaciona-se, diferentemente do primeiro caso analisado, 

diretamente com o direito de cidadania, ora estudado, sobretudo no que tange à livre 

circulação, tendo em vista que o fundamento do prejuízo apontado para 

preenchimento do requisito de admissibilidade da Solução de Controvérsia foi 

justamente a existência de “danos e prejuízos [...] aos setores e agentes econômicos 

desse país, vinculados a negócios de exportação, importação, turismo e transporte 

terrestre de passageiros e mercadorias”211. O Uruguai fundou, ainda, seu pedido, no 

artigo 1o do Tratado de Assunção, segundo o qual o mercado comum estabelecido 

implicava na livre circulação de fatores de produção através da eliminação de 

restrições “[...] não-tarifárias, à circulação [...] e qualquer outra medida de efeito 

equivalente”212.  

Em defesa, a República Argentina afirma, em suma, que os bloqueios nas 

estradas não foram traduzidos em danos, nem do ponto de vista do comércio 

bilateral, nem do turismo, tendo em vista que ambas áreas de atividades até 

aumentaram em favor do Uruguai e que os bloqueios eram anunciados com 

antecedência, de maneira a permitir o uso de vias alternativas de comunicação entre 

os dois países213.  

Além disso, a Argentina aponta que as circunstâncias determinaram uma 

contraposição entre os direitos de livre expressão do pensamento e da reunião, de 

um lado, e do direito à livre circulação, por outro, devendo-se levar em conta que as 

normas de Direitos Humanos, nas quais se enquadram o direito de protesto e o 

direito de reunião têm, na Argentina, status de norma constitucional, enquanto as 

normas relativas à integração têm caráter legal, de maneira que “os Direitos 

Humanos podem justificar uma restrição sobre o exercício dos direitos consagrados 

no tratado de integração”. Mas, o acolhimento do pedido formulado pelo Uruguai 

                                                
210 Cf. Ibis ibidem. 
211 Cf. Ibis ibidem, p. 5. 
212 Ibis ibidem. 
213  Cf. MERCOSUL. Laudo do tribunal arbitral ad hoc. Disponível em: 
http://www.tprmercosur.org/pt/docum/laudos/Laudo_arb_omision_estado_arg.pdf. Acesso em: 11 abr 
2017, p. 8. 
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representaria uma “repressão inaceitável para as disposições de direito público 

argentino”214.  

Conclui, assim, que as atitudes das autoridades argentinas de dissuadir a 

manifestação, aliada ao fato de que as condutas teriam partido de indivíduos e não 

de comandos estatais, exime a República Argentina de condenação por qualquer 

omissão. Tanto é que conseguiu, inclusive, suspender os bloqueios de estrada, 

acarretando a perda do objeto em julgamento.  

No julgamento, o Tribunal Arbitral Ad Hoc convocado ponderou que: i) as 

metas do Tratado de Assunção ainda não foram alcançadas em sua plenitude, mas 

já estabelecem vínculos certos que implicam compromissos exigíveis pelos Estados 

Partes, dentre eles o compromisso com a livre circulação de fatores de produção, 

com vigência integral; ii) a prova produzida permite concluir pela arbitrariedade e 

imprevisibilidade dos bloqueios, com repercussão nos intercâmbios recíprocos e 

aumento das distâncias e custos de transpasse das fronteiras, importando em 

evidente violação das disposições do artigo 1o do Tratado de Assunção; e iii) o 

exercício, pelos moradores de Gualeguaychú, do seu direito de protestar excedeu, 

em seus efeitos, “os limites do respeito que tanto eles como os Estados, neste 

caso, o Governo argentino, devem ao cumprimento da norma que obriga garantir a 

livre circulação de bens e serviços”215, sendo que cobra-se do Estado um resultado 

com o qual se comprometeu, não obstante o custo de suas ações, no âmbito estatal 

ou individual.  

O Tribunal ponderou que, em matéria de acordos comerciais de cooperação e 

integração, o direito internacional e interno, bem como as instituições nacionais 

estão entrelaçados de tal maneira que não é possível isolá-los, impondo-se a 

harmonização dos direitos em causa por meio das regras de ponderação:  

 
[...] inevitável que se deva optar por salvaguardar na maior medida 
os interesses e valores de hierarquia superior, pois os ‘bens jurídicos’ 
não são nada além do que objetos valiosos suscetíveis que podem 

                                                
214  Cf. Cf. MERCOSUL. Laudo do tribunal arbitral ad hoc. Disponível em: 
http://www.tprmercosur.org/pt/docum/laudos/Laudo_arb_omision_estado_arg.pdf. Acesso em: 11 abr 
2017, p. 8-9. 
215 Ibis, ibidem, p. 20, grifo nosso. 
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ser classificadas (sic) hierarquicamente, preferindo o mais valioso ao 
menos valioso [...]216  
 

Entretanto, é preciso reconhecer, independente de sua valoração, a 

relatividade dos direitos subjetivos de cada um, ante os direitos subjetivos dos 

demais, acarretando a possibilidade de sua limitação por razões de bem-estar geral. 

A premissa foi utilizada como fundamento da conclusão proferida no laudo arbitral ao 

concluir que, nem mesmo no direito argentino, o direito de protestar é absoluto e, 

portanto, deve se limitar quando afetar o direito dos outros217.  

Assim, concluiu-se que o fato dos manifestantes argentinos bloquearem as 

principais vias de ligação entre os países, por mais de três meses, causou efeitos 

que transcenderam as fronteiras e afetaram a livre circulação entre os Estados, com 

que a Argentina se comprometeu respeitar e perseguir, de maneira que, não 

obstante sua boa-fé, devidamente comprovada, suas ações não foram suficientes 

para garantir a eficácia de suas medidas, obtendo-se resultado condizente com o 

compromisso internacionalmente assumido218.  

Desta forma, no caso analisado, se reconheceu a omissão da República 

Argentina em adotar medidas disciplinadas no artigo 1o do Tratado de Assunção, 

tendo em vista que: 

 
[...] legitimar os bloqueios de estrada implicaria, por um lado, 
despojar o Tratado de Assunção de uma parte essencial da sua 
razão de ser e, por outro lado, incentivar a repetição desses atos 
pelas questões que nem sempre terão a relevância do presente, 
criando um estado de imprevisibilidade que irá resultar em 
insegurança jurídica e um precedente contraproducente no que se 
refere o desenvolvimento futuro do MERCOSUL [...]219.  

 
Nota-se, portanto, um julgamento que, respeitando a soberania nacional e a 

hierarquia das normas Mercosulinas no ordenamento interno argentino, reconheceu 

sua obrigação de cumprir e dar observância ao compromisso assumido no nível 

                                                
216  Cf. MERCOSUL. Laudo do tribunal arbitral ad hoc. Disponível em: 
http://www.tprmercosur.org/pt/docum/laudos/Laudo_arb_omision_estado_arg.pdf. Acesso em: 11 de 
abril 2017, p. 24. 
217 Ibis, ibidem, p. 24. 
218 Ibis, ibidem, p. 27. 
219 Ibis, ibidem, p. 29. 
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regional, em prol da segurança jurídica e da confiança no desenvolvimento futuro do 

Mercado Comum, não tendo sido impugnado por Recurso de Revisão.  

Encerrando-se a análise dos julgamentos realizados pela TPR, cumpre 

mencionar o Laudo 01/2012, suscitado pelo “Procedimento Excepcional de 

Urgência”, pautado na possibilidade de acesso direto ao TPR, em instância única, 

solicitado pela República do Paraguai em relação a suspensão de sua participação 

nos órgãos do MERCOSUL, tendo em vista que os demais membros do 

MERCOSUL entenderam que houve a ruptura da ordem democrática em seu país; e 

a incorporação da Venezuela.  

Mais uma vez a temática não se relaciona diretamente ao objeto do estudo, 

mas nele reflete indiretamente, uma vez que, ao tratar da política de estruturação do 

Mercado Comum, por unanimidade, o Tribunal Permanente de Revisão entendeu 

não estarem presentes os requisitos de admissibilidade do procedimento 

excepcional de urgência, demonstrando clara opção de evitar julgamento de 

entraves políticos que devem ser resolvidos no campo da diplomacia estatal.  

Assim, após o estudo dos julgamentos realizado, é possível responder ao 

questionamento feito no item anterior, da seguinte forma: Sim, é possível realizar 

pedidos de solução de controvérsias tendo como conteúdo normas extracomerciais 

previstas no conjunto normativo Mercosulino, sendo que o Tribunal Permanente de 

Revisão se manifesta, até mesmo nos casos exclusivamente comerciais, de maneira 

a estruturar e desenhar a forma de sua atuação, repercutindo, indiretamente, nos 

direitos de cidadania reflexos à livre circulação e à formação de um mercado 

comum.  

Entretanto, não se pode deixar de observar que, nos casos analisados, 

inexistia pedidos de solução de controvérsias relativas diretamente à moradia, aos 

direitos trabalhistas e aos direitos previdenciários, apesar dos inúmeros conflitos 

reais que atingem os cidadãos dos Estados Partes, relacionados a tais matérias o 

que aponta para o necessário fortalecimento e divulgação das regras de atuação e 

competência das instituições Mercosulinas, destinadas à proteção e defesa do 

direito Mercosulino contra atos de quaisquer dos Estados Partes signatários do 

Tratado de Assunção.  
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Entende-se, diante deste cenário, que apenas com amplo acesso à 

informação o nacional de cada Estado Parte passará a se valer dos mecanismos de 

persecução do seu direito, contribuindo para o fortalecimento das instituições 

Mercosulinas e, como consequência, do próprio mercado comum que se pretende 

formar, seguindo para formatação da cidadania Mercosulina como uma realidade.  

Nesse sentido, questiona-se se não seria o caso de o Brasil atribuir, ao 

Ministério Público, como função institucional, a iniciativa das soluções de 

controvérsia perante o TPR, de maneira a uniformizar, inclusive, a provocação 

primeira do órgão regional para que, então, sua interpretação seja aplicada pelos 

juízos nacionais. Tal medida evitaria diferenças na aplicação da normativa regional 

entre os países, ao estipular que o caso individual deverá sempre iniciar no Tribunal 

regional, no caso, o Tribunal Permanente de Revisão, servindo suas decisões como 

diretrizes de interpretação das normas mercosulinas, a serem utilizadas por todos os 

juízos nacionais.  

 

3.1.3 O papel consultivo do TPR na segurança jurídica do Direito Mercosulino 

 

O Protocolo de Olivos implementou, ainda, outro importante instrumento de 

consolidação do mercado comum: um canal para que o Judiciário nacional possa, 

quando estiver diante de um caso concreto dentro do qual tenha dúvida quanto à 

correta aplicação das normas jurídicas regionais, solicitar esclarecimento sobre sua 

interpretação ao próprio órgão Mercosulino (TPR), denominado “Solicitação de 

Opinião Consultiva” (art. 4o, PO).  O regulamento desse procedimento administrativo 

foi atribuído ao CMC220 que o fez nas Decisões CMC 37/03 e CMC 15/2010 e ao 

próprio TPR que o faz por meio de sua jurisprudência, estudada a seguir.  

De acordo com o procedimento estabelecido, são partes legítimas para 

apresentar a “Solicitação de Opinião Consultiva”: os Tribunais Superiores do sistema 

jurídico de cada Estado parte221; os Órgãos do MERCOSUL com poder decisório 

                                                
220  MERCOSUL. Base normativa do MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto. “Art.3: Regime de 
Solicitação: O Conselho do Mercado Comum poderá estabelecer mecanismos relativos à solicitação 
de opiniões consultivas ao Tribunal Permanente de Revisão definindo seu alcance e seus 
procedimentos. Disponível em: http://www.MERCOSUL.gov.br/normativa. Acesso em: 06 jun. 2016. 
221 No Brasil, o Supremo Tribunal Federal regulamentou o procedimento de “Solicitação de Opinião 
Consultiva nos artigos 354-H a 354-M de seu regimento interno, atribuindo apenas ao juiz da causa e 
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(Conselho do Mercado Comum, Grupo do Mercado Comum e Comissão de 

Comércio do MERCOSUL, como visto no primeiro capítulo); e o Parlamento do 

MERCOSUL, por disposição de seu Protocolo Constitutivo (art. 13)222.  

O Ministro das Relações Exteriores é o responsável pela comunicação entre 

Estado e Bloco, mas não intervém nesse procedimento. A solicitação deverá ser 

feita ao Tribunal Permanente de Revisão diretamente, sem qualquer intermediário. O 

particular atingido por norma nacional contrária à norma Mercosulina ou ensejadora 

de dúvida quanto à forma de interpretação do direito regional deverá, por sua vez, 

provocar o Tribunal Nacional para que, então, ele “Solicite Opinião Consultiva” ao 

Tribunal Permanente de Revisão (TPR). 

Quanto ao objeto da “Solicitação de Opinião Consultiva”, o artigo 4o, item 1, 

do Protocolo de Olivos, impõe sua dupla vinculação: a primeira, refere-se à 

exigência de se restringir o fundamento do pedido à interpretação jurídica das 

normas do bloco; e a segunda à necessidade de relacionar o pedido com uma causa 

que tramite perante o Judiciário nacional, afastando, assim, a possibilidade de 

formulação de pedido em tese. 

Na definição do que seriam as normas do bloco, o TPR firmou na Opinião 

Consultiva 1/2008 o conceito de direito do MERCOSUL como “conjunto de normas 

estabelecido por vontade dos Estados, plasmado em fontes convencionais como os 

tratados [...] que formam a estrutura mesma do MERCOSUL” e disciplinam 

princípios, objetivos, mecanismos, órgãos comuns e suas respectivas competências, 

dentre as quais se inclui a capacidade normativa, “de cujo exercício surgem as 

normas denominadas ‘derivadas’”223. Em resumo, pode-se afirmar que o objeto da 

“Solicitação de Opinião Consultiva” deverá ser a interpretação que se deve dar ao 

texto do Tratado de Assunção, do Protocolo de Ouro Preto, do Protocolo de Olivos 

(normas originais) ou demais Decisões, Resoluções e Diretrizes emitidas pelos 

órgãos com capacidade normativa (normas derivadas), quando aplicáveis a 

determinado caso concreto em julgamento no Judiciário nacional.  

                                                                                                                                                   
às partes a legitimidade para requerer o encaminhamento. O STJ não possui tal atribuição em seu 
regimento interno.”  
222  MERCOSUL. Protocolo Constitutivo do PARLASUL. Disponível em: 
https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/v/7555/2/parlasur/protocolo-constitutivo-do-
parlamento-do-MERCOSUL.html. Acesso em: 20 abr  2017. 
223  MERCOSUL. Tribunal Permanente de Revisão. Opinião Consultiva. Disponível em: 
http://tprmercosur.org/pt/docum/opin/OpinCon_01_2008_pt.pdf . Acesso em: 14 abril 2017, p. 5. 
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A necessidade de instauração desse procedimento exsurge da ocorrência 

comum, nos sistemas integrados, de edição de leis nacionais que, eventualmente, 

entrem em colisão com as “regras do corpo normativo do MERCOSUL”, o que 

suscita dúvida sobre qual norma deverá o juiz nacional aplicar no julgamento do 

caso concreto. Questiona-se, então, “se existe compatibilidade entre o ‘direito da 

integração’, incorporado e internalizado pelos Estados Partes, e o direito ditado 

pelos órgãos internos [...]”224 e, se a norma considerada incompatível, deverá ser 

anulada ou revogada.  

São dois os órgãos responsáveis pelo esclarecimento dessas questões, pois 

se relacionam diretamente aos limites da atuação do Tribunal Nacional e do Tribunal 

Permanente de Revisão, enquanto órgão regional que, em verdade, se 

consubstanciam nos limites de sua competência.   

Inicialmente, quanto à possibilidade de o Tribunal Permanente de Revisão 

responder sobre qual das normas deverá prevalecer no julgamento do caso 

concreto, consignou-se na Opinião Consultiva 1/2009 (solicitação realizada pelo 

juízo de primeira instância cível da República Oriental do Uruguai com base nos 

autos do processo Frigorífico Centenário S.A em face do Ministério da Economia e 

Finanças IUE: 2-43923/2007) que “[...] É função do TPR examinar a compatibilidade 

entre a normativa MERCOSUL e uma norma interna e para esses efeitos, resulta 

impossível não fazer considerações jurídicas com relação às normas em possível 

colisão [...]”225.  

Diferentemente, a declaração de nulidade ou revogação da norma 

incompatível com o sistema normativo regional, foge à competência do TPR, sendo 

atribuição do juízo nacional com jurisdição no território de seu país, consoante 

prosseguiu o TPR no julgamento supramencionado: “[...] no entanto, como será 

assinalado a seguir, a OC não substitui a resolução do órgão julgador de 
jurisdição nacional, a quem, em definitivo, cabe decidir sobre a norma aplicável 

para resolver o litigio [...]226”. 

Desta forma, não obstante tenha o TPR a função de se manifestar quanto à 

compatibilidade ou não da norma nacional com as normas resultantes do processo 
                                                
224  MERCOSUL. Tribunal Permanente de Revisão. Opinião Consultiva. Disponível em: 
http://tprmercosur.org/pt/docum/opin/OpinCon_01_2008_pt.pdf . Acesso em: 14 abr 2017, p. 6. 
225 Ibis, ibdem, p.3. 
226 Ibis, ibdem. 
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de integração, tendo em vista sua atribuição de fiscal da norma Mercosulina, sua 

opinião tem natureza meramente declaratória, de maneira que apenas ao órgão 

julgador nacional caberá responder ao segundo questionamento colocado, qual seja, 

qual a norma a ser aplicada. Isso porque na atual etapa do processo de integração, 

o TPR e os Tribunais Arbitrais carecem de competência para decidir, de forma 

direta, sobre a nulidade ou inaplicabilidade de uma norma interna, ainda que a 

entendam incompatível com o direito do MERCOSUL.  

O TPR justificou o entendimento exarado ao destacar que o procedimento da 

opinião consultiva não pode ser confundido, nesse estágio do MERCOSUL, com o 

recurso prejudicial 227  existente em outros processos de integração, conforme já 

consignado na Opinião Consultiva 1/2000:  

 
[...] reiterando o critério assente na OC N°1/200, deve-se ter presente 
que as opiniões consultivas — tal e como se encontrara reguladas 
pelas normas do MERCOSUL- não podem ser comparadas aos 
recursos prejudiciais previstos em outros processos de integração. 
Em consequência, não incumbe ao TPR indicar ao juiz a 
normativa que em definitiva deverá aplicar. Tal faculdade é de 
atribuição exclusiva do próprio juiz, a quem compete decidir essa 
matéria no marco do ordenamento jurídico concreto, viabilizar o 
procedimento e resolver não aplicar a norma interna no momento de 
decidir, caso considere que viola a norma MERCOSUL 
invocada [...]228 

 

Com relação a essa limitação, a primeira opinião consultiva (OC 1/2007) 

exarou diretriz esclarecedora da diferença entre a natureza jurídica de uma sentença 

do juízo nacional e a natureza jurídica de uma resposta do Tribunal regional, ao 

expor que: a sentença de uma Corte decide com força obrigatória um caso 
contencioso entre partes; já, a resposta, somente esclarece uma pergunta de 
                                                
227  A propósito da possibilidade de interposição de recurso do despacho de reenvio prejudicial à luz 
do Direito da União Europeia, Alessandra Silveira: “O art. 267.º do TFUE atribui aos órgãos 
jurisdicionais nacionais a faculdade – e em certos casos, impõe-lhes a obrigação – de submeter ao 
Tribunal de Justiça as questões de interpretação ou de validade de disposições normativas europeias 
que considerem necessárias para a resolução do litígio neles pendente. O reenvio prejudicial 
representa, dentro do sistema jurisdicional da União Europeia, o mecanismo processual vocacionado 
ao diálogo entre os órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça, por meio do qual ambos 
são chamados a cooperar na elaboração de uma decisão destinada a assegurar a interpretação e 
aplicação uniformes do Direito da União no conjunto dos Estados-Membros – e assim garantir a 
igualdade jurídica dos cidadãos europeus”. In: FERNANDEZ, Sophie SILVEIRA. O porteiro e a lei 
Revista Julgar, 2011. Disponível em: https://julgaronline/Home/numeros-publicados/julgar-14-maio-
agosto-2011/interposicao-de-recurso-do-despacho-de-reenvio-abstract. Acesso em: 10 mar 2016. 
228  MERCOSUL. Tribunal Permanente de Revisão. Opinião Consultiva. Disponível em: 
http://tprmercosur.org/pt/docum/opin/ OpinCon_01_2009_pt.pdf . Acesso em: 14  abr 2017, p.4. 
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cunho jurídico, sem qualquer obrigatoriedade. Nesse sentido, destaca que a 

interpretação é um marco do processo de integração, pois impõe uma proximidade 

entre o juiz nacional e o juiz comunitário, incumbindo ao primeiro aplicar o direito que 

se ventila na ordem interna; e, ao segundo, interpretar de maneira objetiva sua 

compatibilidade com a norma regional. 

Assim, o TPR ao responder o questionamento formulado pelo juízo uruguaio 

na Opinião Consultiva 01/2008 sobre qual seria a normativa (MERCOSUL ou 

doméstica) que teria que aplicar o Juiz nacional ao caso concreto, foi claro ao 

afirmar que “[...] forçoso é antecipar que não corresponde indicar ao juiz a normativa 

que deve de aplicar, porque é a este que compete decidir essa matéria no marco do 

ordenamento jurídico uruguaio [...]”229. 

De outro lado, a legitimidade do TPR para se pronunciar sobre “a 

inaplicabilidade das normas do direito derivado por violação de disposições do 

direito originário do MERCOSUL”, enquadra-se exatamente em suas atribuições, 

além de assegurar a uniformidade da aplicação do direito do MERCOSUL nos 

Estados Partes, pois entendimento contrário significaria atribuir aos próprios 

tribunais nacionais tal competência declaratória, o que causaria insegurança jurídica 

diante das diferentes interpretações possíveis e, por via de consequência, a 

desnaturalização da competência de um Tribunal regional230.   

Definidos, assim, os claros critérios de competência institucional, o TPR 

sedimentou, também, o parâmetro utilizado para fundamentar a compatibilidade ou 

não de determinada lei nacional com a normativa MERCOSUL. De acordo com a 

jurisprudência formada, o exame da compatibilidade deve ser feito à luz da 

obrigação assumida pelos Estados Partes de “eliminar obstáculos à livre circulação 

de bens oriundos da região integrada e dos compromissos de adotar as medidas 

correspondentes”231, sendo que no conceito de obstáculos devem se incluir não 

apenas as restrições de natureza tarifária, mas de quaisquer outras espécies que 

limitem ou impeçam a livre circulação. 

Adiante, considerando que o objeto da Opinião Consultiva é justamente a 
                                                
229  MERCOSUL. Tribunal Permanente de Revisão. Opinião Consultiva. Disponível em: 
http://tprmercosur.org/pt/docum/opin/ OpinCon_01_2008_pt.pdf . Acesso em: 14 abr 2017, p.8. 
230  MERCOSUL. Tribunal Permanente de Revisão. Opinião Consultiva. Disponível em: 
http://tprmercosur.org/pt/docum/opin/ OpinCon_01_2007_pt.pdf . Acesso em: 14 abr 2017, p.15. 
231  MERCOSUL. Tribunal Permanente de Revisão. Opinião Consultiva. Disponível em: 
http://tprmercosur.org/pt/docum/opin/ OpinCon_01_2007_pt.pdf . Acesso em: 14 abr 2017, p.3. 
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interpretação jurídica das normas do bloco, sedimentou o critério adotado no conflito 

entre norma nacional e norma regional, no intuito de fixar o princípio da 
prevalência normativa Mercosulina sobre o direito interno, o que fez na Opinião 

Consultiva 1/2007 ao esclarecer que tal prevalência é perfeitamente inserível dentro 

do direito do MERCOSUL e que o TPR cumprirá com sua responsabilidade 

institucional, declarando-o, sob pena de negar a própria integração como processo: 

 

[...] o direito de integração por seu conceito, natureza e finalidade 
deve ser sempre prevalente sobre os direitos nacionais respectivos 
por sua mesma essência. Caso contrário, se desnaturaliza o 
conceito, a natureza e, sobretudo a finalidade não só do Direito de 
Integração, senão do processo de integração em si mesmo [...]232 

 

Conclui-se, diante da jurisprudência firmada, que o direito do MERCOSUL 

deverá prevalecer sobre o direito interno, não por qualquer fundamento na normativa 

nacional, mas sim pela própria natureza da integração proposta e aceita por todos 

os Estados Partes. Do mesmo modo e pelos mesmos fundamentos, o direito do 

MERCOSUL deverá prevalecer sobre o direito internacional público e privado, pois 

nos termos expostos na Opinião Consultiva 01/2007: 

 

[...] Não seria lógico possibilitar o descumprimento de uma normativa 
do MERCOSUL de parte de um dos Estados Partes mediante a 
alegação de um compromisso instrumentado no tratado de caráter 
bilateral, multilateral ou da índole que for, como justificativo de tal 
descumprimento. Sempre nessa hipótese, o Direito de Integração 
assim como o processo de integração por si mesmo perderia 
por completo sua natureza e finalidade. O Direito de Integração e 
o Direito Comunitário originário, têm sua origem em uma fonte 
própria do direito internacional como são os tratados – por exemplo, 
o Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, o Protocolo de 
Olivos, etc. –, a partir de sua entrada em vigor adquirem 
evidentemente absoluta autonomia e independência do 
ordenamento internacional [...]233 

 

Tais ponderações apontam para a existência de uma ordem pública regional 

que faz prevalecer o direito da integração sobre qualquer outra lei nacional em 

sentido amplo, impondo ao juiz nacional observar, no momento da aplicação da lei, o 
                                                
232  MERCOSUL. Tribunal Permanente de Revisão. Opinião Consultiva. Disponível em: 
http://tprmercosur.org/pt/docum/opin/ OpinCon_01_2007_pt.pdf . Acesso em: 14 abr 2017, p.6. 
233 Ibis, ibidem,  p.9, grifo nosso. 
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contexto no qual se insere seu país e, portanto, considerar que aquelas normas 

internas devem ser interpretadas à luz do sistema regional, “tendo em vista a 

participação do Estado parte no processo de integração”234.  

Desenhado esse quadro institucional de atuação consultiva, é inegável a 

contribuição do Tribunal Permanente de Revisão para a eficácia do direito do 

MERCOSUL, tanto pela possibilidade de atuação contenciosa, dentro da qual 

determina, com força vinculante, que o Estado vencido cumpra com a obrigação 

fixada (embora ainda não tenha força sancionatória suficiente), quanto pela atuação 

consultiva, dentro da qual fixa critérios e princípios norteadores para todos os 

destinatários da norma Mercosulina.  

No exercício de subsunção dessa constatação (importância do TPR para 

eficácia do direito Mercosulino) com o propósito deste trabalho, qual seja, 

compreender os instrumentos de proteção dos direitos de cidadania relativos à livre 

circulação, no âmbito do MERCOSUL, chega-se a incontestável conclusão de que o 

fortalecimento das instituições Mercosulinas responsáveis pela normatização, 

fiscalização e cumprimento do direito regional é condição imprescindível para 

evolução do estágio de integração atual (zona de livre comércio com traços 

evolutivos) e atingimento do mercado comum que se pretende formar, com 

existência de uma cidadania regional de fato, dentro da qual os nacionais dos 

Estados Partes serão tutelados e protegidos com eficácia e segurança.  

 

3.2 FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DO MERCOSUL COMO 
INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE DO DIREITO MERCOSULINO: o papel do 

Tribunal Permanente de Revisão e do PARLASUL 

 

A necessidade e importância das instituições regionais competentes pela 

edição e fiscalização das normas do MERCOSUL na formação do mercado comum 

depreende-se, de forma evidente, da constatação de que apenas com a definição 

das regras que o sistema regional deseja impor aos Estados Partes que o integra e 

dos métodos de perseguição dessas regras, será possível afirmar que todos os 

participantes se submetem a uma única e harmoniosa comunidade regional. É a 
                                                
234 Ibis, ibidem,  p. 10. 
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analogia que se faz com os jogos, sejam de qual natureza forem. Para que os 

participantes joguem, é preciso que saibam, as regras do jogo e as punições pelas 

respectivas violações antes de iniciarem a partida.  

Desta forma, tem-se a inegável importância dos órgãos com capacidade 

decisória (estudados no segundo capítulo), do Parlamento do MERCOSUL, 

denominado PARLASUL, responsável pela representação dos povos dos Estados 

Partes, com poderes para emissão de pareceres sobre projetos de lei existentes, de 

propostas de normas tendentes a harmonizar a lei comum com as legislações 

nacionais, promover audiências públicas, além da competência diferencial para 

receber petições de particulares (Protocolo Constitutivo) e do Tribunal Permanente 

de Revisão (TPR), responsável pela fiscalização das normas, sendo que, aos dois 

últimos, ainda carece força e visibilidade institucional.   

O PARLASUL teve seu embrião de formação na Comissão Parlamentar 

Conjunta (CPC) formada pelo Tratado de Assunção com a função de facilitar o 

processo de incorporação das normas e decisões regionais nos ordenamentos 

jurídicos nacionais e natureza consultiva. Entretanto, as limitações enfrentadas pela 

Comissão, pelo fato de não ser considerada uma instituição Mercosulina, como a 

dificuldade de receber informações solicitadas aos demais órgãos e de estabelecer 

organização própria, com autonomia, contribuíram para sua reformulação, feita no 

Protocolo de Ouro Preto, com a inclusão da CPC dentro da estrutura institucional do 

MERCOSUL235.  

A partir daí, a CPC desenvolveu diversos trabalhos e pesquisas nas quais 

comprovou a necessidade de construção de uma verdadeira instituição parlamentar 

do MERCOSUL, com base na premissa, pós crises econômicas no Brasil e na 

Argentina, de impossibilidade de integração regional lastreada apenas em aspectos 

econômicos, uma vez que esses são indissociáveis dos aspectos políticos e 

sociais236. A ideia é que a criação de um Parlamento poderia representar um avanço 

                                                
235  LUCIANO, Bruno Theodoro. A inclusão da representatividade direta no parlamento do 
MERCOSUL. Boletim de Economia e Política Internacional. IPEA, Brasília, n. 11, jul-set 2012, p. 50-
53. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/boletim_internacional/121005_boletim_internaciona
l011.pdf. Acesso em: 14 mar 2017. 
236  LUCIANO, Bruno Theodoro. A inclusão da representatividade direta no parlamento do 
MERCOSUL. Boletim de Economia e Política Internacional. IPEA, Brasília, n. 11, jul-set 2012, p. 51. 
Disponível 
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no envolvimento da sociedade ao incorporar no cotidiano nacional os assuntos do 

bloco, aumentando sua importância na agenda política nacional237.   

Superados então os ajustes políticos necessários, em outubro de 2003 a 

Comissão Parlamentar Conjunta conquistou o apoio do Conselho do Mercado 

Comum (órgão máximo de condução política e institucional) para implementação do 

PARLASUL, conferindo a própria CPC a competência para elaborar o respectivo 

Protocolo Constitutivo, até 2006238.  

Em atendimento, foi aprovado, na XXIX Reunião CMC, o Protocolo 

Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL, no qual se consignou seus propósitos, 

princípios institucionais, competências e regras de integração, nas quais se 

estabelece que, diferentemente dos demais órgãos, seus integrantes terão 

qualidade de pertencerem ao bloco, sendo Parlamentares do MERCOSUL (artigo 

5o), com mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleitos. 

Nota-se das disposições regentes de suas atividades, a tímida atuação do 

PARLASUL para criar e editar normas, tendo em vista sua predominante 

característica de órgão consultivo. Por outro lado, possui uma das principais 

atribuições dentro do sistema regional, qual seja, a inserção da sociedade civil nos 

debates políticos do MERCOSUL, por meio das audiências públicas e recebimento 

das petições de particulares, lhe incumbindo, portanto, o papel de garantir os 

princípios da transparência e acesso a informações do bloco239 . Além disso, o 

exercício de suas funções encerra importante potencial de atuação política que, se 

explorada, pode provocar forte debate social e institucional, capaz de modificar a 

história da política regional240.  

                                                                                                                                                   
em:http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/boletim_internacional/121005_boletim_internaci
onal011.pdf. Acesso em: 14 mar 2017. 
237 MARIANO, Karina Pasquariello. A Eleição parlamentar no MERCOSUL. Revista Brasileira Política 
Internacional, Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, n. 54, 2011,p. 150-151. 
238  LUCIANO, Bruno Theodoro. A inclusão da representatividade direta no parlamento do 
MERCOSUL. Boletim de Economia e Política Internacional. IPEA, Brasília, n. 11, jul-set 2012, p. 52. 
Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/boletim_internacional/121005_boletim_internaciona
l011.pdf. Acesso em: 14 mar 2017. 
239 DRI, Clarissa Franzoi; PAIVA, Maria Eduarda. PARLASUL, um novo ator no processo decisório do 
MERCOSUL? Revista Sociologia Política, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, v. 24, n. 57, p. 
39, mar. 2016. ISSN 1678-9873. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782016000100031. Acesso em: 07 
set 16.  
240 DRI, Clarissa Franzoi; PAIVA, Maria Eduarda. Op. cit., p.31.  
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Normativamente construído, o PARLASUL iniciou suas atividades 

concretamente em 2007, com estrutura unicameral composta de representantes 

indicados pelos Congressos Nacionais (até que se implementem as eleições diretas) 

com base em representação proporcional relativa 241 , com reuniões plenárias 

mensais, na cidade de Montevidéu.  

A atuação dessa instituição depreende-se, portanto, da análise do conteúdo 

de seus atos que podem se consubstanciar em “pareceres” sobre os projetos 

legislativos do Conselho do Mercado Comum; “projetos de lei” para submissão de 

propostas legislativas ao Conselho do Mercado Comum; “recomendações” para 

propostas de políticas aos órgãos decisórios do MERCOSUL; ou, ainda, 

“anteprojetos de lei”, endereçados aos parlamentos nacionais para harmonizar as 

legislações doméstica e regional. Eventuais solicitações de estudos podem ser 

analisadas em “informes” sobre assuntos específicos ou em “declarações” quando 

relativas a temas de interesse público. Já, os assuntos administrativos sobre sua 

organização são tratados por meio de “disposições”.242  

Analisados os principais atos adotados desde 2007, é fácil perceber que a 

atuação do PARLASUL, destinada à harmonia das políticas aplicáveis nos Estados 

Partes consiste, em sua maioria, em Recomendações. A título de exemplo, cita-se 

as Recomendações de número 01/08, que solicitou que o CMC estimulasse os 

Estados membros a implementar internet em todas as escolas do MERCOSUL; 

07/08, que sugeriu a assinatura da Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência; e 21/09, que requereu a adoção de regulamentações internas sobre 

tarifas de combustível e tributos sobre veículos. Desta forma, as Recomendações 

feitas pelo PARLASUL são importantes para o fortalecimento do bloco, como 

destacam CLARISSA FRANZOI DRI e MARIA EDUARDA PAIVA: 

[...]Uma das fortes críticas ao Parlamento do MERCOSUL é que sua 
atividade muitas vezes se limita a questões locais e nacionais [...]. No 
entanto, os resultados da análise da abrangência das 

                                                
241 Cf. DRI, Clarissa Franzoi; PAIVA, Maria Eduarda. Op. cit., p.36. “A composição, paritária no início, 
caminha para uma representação proporcional, embora relativa, das populações dos Estados 
membros. De fato, em seu primeiro ano a assembleia contava com 18 parlamentares de cada um dos 
países membros (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai). A partir de 2012, com a aprovação do 
critério de proporcionalidade, o Parlasul tem 37 representantes brasileiros, 26 argentinos, 18 
paraguaios, 18 uruguaios e 23 venezuelanos. Todos os representantes são membros dos 
congressos nacionais, com exceção do Paraguai, que realizou eleições diretas para o Parlasul em 
2008.    
242 Cf. DRI, Clarissa Franzoi; PAIVA, Maria Eduarda. Op. cit., p.36. 
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recomendações apresentam um contra- ponto a essa concepção. Na 
verdade, 70% das recomendações discutem questões de 
abrangência regional, ou seja, que envolvem todos os Estados 
membros, como mostra o Gráfico 3. Ainda que se comprove que os 
demais atos não seguem o mesmo padrão de abrangência, deve-se 
considerar que as recomendações são um mecanismo hábil de 
diálogo entre o Parlasul e o CMC [...] mesmo que a origem das 
propostas seja paroquial, a preocupação dos parlamentares em 
conferi-las um caráter regional indica um processo de socialização 
em curso com as temáticas vinculadas à integração [...]243 

 

Ora, o levantamento apontado pelas autoras, demonstra que o PARLASUL 

tem exercido atividades relativas à promoção de debates de assuntos regionais, mas 

há uma falha na continuidade desses debates, desvirtuando a efetiva apreciação da 

recomendação sugerida, diante da ausência de obrigatoriedade para que os órgãos 

destinatários sobre ela se manifestem expressamente. Assim, ainda que o Conselho 

do Mercado Comum tenha mencionado 93% (noventa e três por cento) das 

recomendações que lhe foram enviadas entre 2007 e 2010, esse percentual não se 

relaciona com aquelas que foram de fato debatidas e aprovadas, sendo que “de um 

total de 46 recomendações mencionadas nas reuniões, apenas uma foi aprovada ao 

longo do quadriênio em exame. Outra recomendação, datada de 2010, logrou 

aprovação na reunião de julho de 2011”244. Conforme esclarecem as autoras: 

 
[...] Os números apontam a frequência com que esse procedimento é 
adotado: em 67% dos casos, o CMC optou por tomar nota da 
recomendação, sem indicar se haveria discussões posteriores. Em 
realidade, mesmo quando a resposta do CMC destoa da ação de 
“tomar nota”, como é o caso do envio do documento a outro órgão 
regional, não se observa o retorno do ato ao CMC, o que demonstra 
que a discussão não é prioritária [...] ao registrar alguns dos atos do 
Parlasul em ata, o CMC formalmente considera a atuação da 
instituição no âmbito regional. Entretanto, na prática, essas 
anotações não se relacionam com a agenda política do CMC [...]245  

 

Diante de tal constatação, é possível identificar como ponto que poderá 

contribuir para o fortalecimento do PARLASUL, a previsão de norma que preveja a 
obrigatoriedade de manifestação dos órgãos decisórios, em determinado 
prazo, a respeito dos “projetos de lei” e das “recomendações” que lhes são enviadas 

                                                
243 DRI, Clarissa Franzoi; PAIVA, Maria Eduarda. Op. cit., p.39, grifo nosso. 
244 DRI, Clarissa Franzoi; PAIVA, Maria Eduarda. Op. cit., p.40. 
245 Ibis ibidem, p.40. 
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pelo Parlamento. Tal proposição poderá ser feita pelo “Grupo de Alto Nível sobre 

Relação Institucional entre o Conselho Mercado Comum e o Parlamento do 

MERCOSUL”, criado pela Decisão CMC 47/08, com a finalidade de prever 

procedimentos de interação entre os dois órgãos.  

Destaca-se que não se sugere qualquer subordinação ou hierarquia entre as 

importantes instituições Mercosulinas que, como visto, são independentes, mas sim 

a implementação de medidas que completem o ciclo do diálogo entre essas 

instituições, como a estipulação de prazo para manifestação do órgão destinatário 

da recomendação. Objetiva-se, com essa delimitação temporal da apreciação, 

possibilitar que o remetente (PARLASUL) preveja o encerramento do ciclo legislativo 

de seus atos que demandam aprovação dos órgãos decisórios do MERCOSUL, 

responsáveis pelo executivo regional. 

Entende-se, com base nas pesquisas, que seria medida de fortalecimento do 

Parlamento, pois lhe daria a certeza de que suas proposições seriam apreciadas, de 

maneira a lhe propiciar, inclusive, um norte de atuação, diante de posicionamentos 

concretos e fundados sobre a aceitação ou rejeição das medidas propostas.  Além 

disso, sedimentaria as fases de início, tramitação e encerramento de suas 

atividades, conferindo segurança e respeito para os atos da instituição.  Tal medida 

contribuiria, também, para a melhor organização institucional e permitiria que o 

Parlamento conseguisse “difundir propostas a respeito de temas sensíveis para a 

região ou relacionadas a assuntos para os quais as ações do CMC não são 

consideradas satisfatórias”246, contribuindo, assim, de maneira mais eficaz para a 

integração regional.  

Visualiza-se tal possibilidade pelo fato de competir ao PARLASUL a garantia 

de participação dos atores da sociedade civil no processo de integração; o estímulo 

da formação de uma consciência coletiva de valores cidadãos e comunitários para a 

integração; e a contribuição para consolidação da integração latino-americana, 

mediante o aprofundamento e a ampliação do MERCOSUL, de maneira que seu 

fortalecimento institucional é condição imprescindível e prévia à formação da 

cidadania regional como uma realidade, dentro da qual se inserem a tutela de 

direitos de trabalho, moradia e previdência, foco de nosso estudo.   

                                                
246 DRI, Clarissa Franzoi; PAIVA, Maria Eduarda. Op. cit., p.40. 
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Pode-se afirmar, assim, ser o PARLASUL o elemento de conexão do cidadão 

com o bloco e, por conseguinte, instituição essencial ao cumprimento das finalidades 

firmadas no Tratado de Assunção para a formação de um mercado comum.  

Outro ponto suscetível de análise quando se trata do fortalecimento do 

PARLASUL é a implementação das eleições diretas de seus membros, prevista 

desde sua constituição como etapa a ser alcançada, tendo em vista ser esse um 

meio para conferir ao PARLASUL uma das mais importantes esferas de poder, 

tradicionalmente atribuída aos parlamentos nacionais: o poder de representação247. 

O primeiro país a implementar as eleições diretas foi o Paraguai por meio da Lei no 

3.166/07 e da Resolução 55/2007; o segundo, foi a Argentina, por meio da Lei no 

27.120/14, promulgada pelo Decreto 11/2015248. 

Ocorre que, conforme alertado por KARINA PASQUARIELLO MARIANO, “a 

eleição direta para um parlamento regional pressupõe um amadurecimento do 

debate sobre a integração da esfera política” o que não se verifica nas instâncias 

nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL, de maneira que o desconhecimento 

da população acerca do processo de integração corre o risco de se traduzir em 

descrédito.  

Desta forma, entende-se que antes de ingressar na análise da conveniência e 

adequação 249  da implementação das eleições diretas para escolha dos 

parlamentares do MERCOSUL, o que foge ao nosso propósito, é preciso insistir no 

                                                
247  LUCIANO, Bruno Theodoro. A inclusão da representatividade direta no parlamento do 
MERCOSUL. Boletim de Economia e Política Internacional. IPEA, Brasília, n. 11, jul-set 2012, p. 51. 
Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/boletim_internacional/121005_boletim_internaciona
l011.pdf. Acesso em: 14 mar 2017. 
248 GAMBA, Juliane Caravieri Martins. O Parlamento do MERCOSUL e os direitos trabalhistas no 
contexto do regionalismo no Século XXI. 363f. Dissertação (Mestrado em Direito Político e 
Econômico) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo: 2015. 
249 Cf. MARIANO, Karina Pasquariello. A Eleição parlamentar no MERCOSUL. Revista Brasileira 
Política Internacional, Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, n. 54, 2011, p. 155. ISSN 1983-
3121. Do texto da autora é possível se depreender que a questão da adequação da implementação 
das eleições diretas relaciona-se diretamente com o fato de que poderá trazer em si uma das maiores 
mudanças estruturais do MERCOSUL por representar um primeiro indício de supranacionalidade e 
abrir um precedente de institucionalização que foge à lógica intergovernamental, tendo em vista que 
os membros do parlamento não serão indicados por nenhuma instância estatal. Como concluído: “No 
caso do MERCOSUL, os governos apoiaram a criação do Parlasul, com integrantes escolhidos por 
meio de eleições diretas, acreditando que estariam atendendo às demandas por democratização do 
processo de integração e maior aprofundamento institucional. Ao mesmo tempo, supunham que 
essas medidas não alterariam o princípio fundamental de todo o processo, a lógica 
intergovernamental. Não notaram que estavam abrindo a Caixa de Pandora”. 
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passo anterior, qual seja, a possibilidade de o PARLASUL sugerir – e ter, senão 

acatadas, ao menos respondidas suas sugestões – medidas relativas à superação 

do desconhecimento da sociedade regional, a partir da ampla divulgação do papel e 

das funções das instituições do MERCOSUL, garantindo-se o interesse do cidadão 

nos assuntos do bloco e do processo de integração. 

Certamente, a outra via de formação desse elo entre cidadão e sistema 

regional é a possibilidade de ele se sentir protegido e tutelado pelas instituições do 

bloco o que, de acordo com as atribuições vistas, é papel do Tribunal Permanente 

de Revisão.  A esse respeito, com fundamento na pesquisa do item 3.1.3, entende-

se que o fortalecimento da atuação do TPR, pode se dar em duas frentes, quais 

sejam, a previsão de aplicação de medidas compensatórias pelo próprio Tribunal, 

como forma de coerção do cumprimento de suas decisões e a possibilidade de o 

próprio particular dar continuidade ao seu pleito perante o TPR. Explicam-se os dois 

pontos.  

O Tribunal Permanente de Revisão é a instituição competente para Solução 

de Controvérsias entre Estados, baseada no descumprimento de uma norma 

Mercosulina. Nesses casos, profere uma decisão que deverá ser observada pelo 

Estado obrigado e, não sendo, competirá apenas ao Estado vencedor o direito de 

aplicar medidas compensatórias pelo não cumprimento da obrigação. Tal 

circunstância enfraquece a imagem institucional do TPR, pois lhe retira o poder de 

estabelecer medidas de coerção para cumprimento de suas próprias decisões, o 

transferindo ao Estado vencedor.  

Com relação a possibilidade de um cidadão do MERCOSUL provocar a 

manifestação de um órgão institucional, a sistemática implementada prevê o direito 

desse indivíduo acionar a Seção Nacional do Grupo do Mercado Comum que o 

represente para que ela apresente a demanda ao Grupo do Mercado Comum que, a 

admitindo, encaminhará a um Grupo de Especialistas (procedimento completo 

detalhado no subcapítulo 3.1.3). Ocorre que a depender do julgamento do Grupo de 

Especialistas, apenas o Estado poderá perseguir a solução da demanda perante 

Tribunal Arbitral Ad Hoc ou TPR, o que volta a distanciar o cidadão da estrutura 

regional, sentindo-se impotente e desprotegido por um direito que, embora lhe seja 

assegurado, não pode perseguir. 
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 Assim, sob a ótica de fortalecimento institucional, entende-se que, na 

formulação das propostas do documento regente da sistemática definitiva de 

Solução de Controvérsias a ser implementada, poderão se incluir duas previsões:  (i) 

a primeira, relativa à possibilidade de o TPR prever, em sua decisão, a aplicação de 

medidas compensatórias pelo não cumprimento da obrigação ali determinada; e  (ii) 

a segunda, relativa à competência institucional para receber o recurso do particular 

que não concordar com a decisão do Grupo de Especialistas formado para análise 

de sua demanda.  

Não se pretende afirmar que tais medidas sejam suficientes para conquista do 

objetivo perseguido pelo Tratado de Assunção, mas apenas que possam ser 

importantes degraus a serem construídos, nesse constante e gradual processo de 

estabelecimento de um mercado comum, dentro do qual, como defendido ao longo 

desse estudo, se deve garantir, aos cidadãos nacionais dos Estados Partes, respeito 

e tutela aos seus direitos individuais atingidos pelo processo político estatal de 

integração, sobretudo aqueles relativos à moradia, trabalho e previdência, aqui 

entendidos como imediatamente atingidos pela livre circulação implantada.   

A ausência de tais previsões importaria em violação inaceitável dos direitos 

fundamentais, conquistados ao longo de desgastantes e custosos eventos históricos 

pelos ordenamentos jurídicos nacionais e pela ordem mundial.  
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CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida com intuito de compreender como a 

adesão do Brasil ao Tratado de Assunção – pacto constitutivo do MERCOSUL –, do 

qual fazem parte, originalmente, Argentina, Paraguai e Uruguai e, por adesão 

posterior, Venezuela e Bolívia, reflete em seus cidadãos e, em qual medida tais 

reflexos podem ser positivos na busca pela efetividade dos direitos de cidadania 

desses indivíduos relativos à moradia, trabalho e previdência.  

Para tanto, foi preciso delinear, no plano teórico, o significado da formação de 

um mercado comum, por ser esse o objetivo central da constituição do MERCOSUL; 

e, no plano concreto, o real estágio de evolução no qual se encontra o MERCOSUL, 

no intuito de identificar se já é possível considerá-lo um mercado comum, dentro do 

qual há reconhecimento de direitos de cidadania.  

O entendimento do que significa a formação do mercado comum em tese, 

demandou análise histórica dos possíveis caminhos seguidos para integração de 

diferentes países em um único sistema regional que variam de acordo com o grau e 

profundidade do conteúdo dessa integração, isto é, de quais espécies de normas e 

condutas os Estados pactuantes se predispõem a adotar em conjunto, com 

uniformidade e harmonia de atuação.   

Identificou-se, assim, as diferenças existentes entre as zonas de preferência 

tarifária, as zonas de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união 

de direitos, quanto à natureza de suas disposições comuns: se relativas aos setores 

alfandegários apenas (zona de preferência tarifária), ou se ampliadas para atingir os 

setores comercial (zona de livre comércio), político (união aduaneira) e social 

(mercado comum).  

Fixados o foco do trabalho nos direitos de cidadania e o pressuposto de que a 

integração desses direitos extracomerciais passa a existir a partir do momento em 

que se busca a formação de um verdadeiro mercado comum, restou claro o 

enquadramento do MERCOSUL nesse estágio de evolução, tendo como marco 

distintivo da união aduaneira, a previsão de livre circulação de bens, serviços e 

fatores produtivos entre os Estados signatários.  
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Isso porque, a partir do momento que se superam as previsões de livre 

circulação de mercadorias com benefícios alfandegário, tarifários ou comercias para 

estipular-se a livre circulação de fatores produtivos, iniciam-se os reflexos do pacto 

estatal nos direitos de cada cidadão, superando-se os ajustes de natureza 

aduaneira. Ora, ao tratar de fatores produtivos, o Tratado de Assunção englobou o 

trabalhador que passou, portanto, a ter direito de livre circulação entre os Estados 

Partes para o exercício de suas atividades e trouxe, como consequência inexorável 

de seu deslocamento, a necessidade de regulamentação de seus direitos 

imediatamente reflexos ao deslocamento: moradia, trabalho e previdência. 

A necessidade de regulamentação igualitária, de maneira a efetivar a 

integração entre Estados Partes do Tratado de Assunção com harmonia, demanda a 

existência de uma estrutura institucional comum, responsável pela edição de normas 

comuns, sob pena de permitir que cada país edite a sua regra. Daí nasce a 

formação institucional do MERCOSUL, como base indispensável ao prosseguimento 

de sua evolução.  

Estruturaram-se, assim, órgãos executivos com diferentes poderes e funções, 

órgãos consultivos e órgãos de administração, estabelecendo-se a seguinte 

estrutura orgânica do MERCOSUL: o Conselho do Mercado Comum (CMC), como 

órgão máximo de condução política do bloco, responsável pela emissão de Decisões 

obrigatórias, sendo elas as principais fontes de normatização do bloco; o Grupo do 

Mercado Comum (GMC), na qualidade de órgão de apoio do Conselho (CMC), 

emissor de Resoluções de cunho obrigatório, positivando as atividades 

administrativas necessárias ao cumprimento das políticas definidas pelo CMC; a 

Comissão de Comércio do MERCOSUL, responsável pela emissão de diretrizes, 

obrigatórias aos Estados e propostas, não obrigatórias, mas cuja atuação restringe-

se à política comercial; o Foro Consultivo Econômico e a Secretaria Administrativa 

do MERCOSUL como órgãos auxiliares.  

Uma vez desenhada a estrutura regional, com poderes regionais, é 

necessário o estabelecimento dos métodos de relação dessas instituições com o 

ordenamento jurídico nacional. Esse relacionamento pode se estabelecer de duas 

maneiras: por meio de um sistema comunitário, pautado na relação vertical entre as 

instituições regionais e a instituições nacionais, em razão da supranacionalidade das 

primeiras; ou, pelo sistema de cooperação, segundo o qual as instituições se 
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relacionam de maneira horizontal, à luz do respeito absoluto à soberania, sem 

qualquer concessão de parcela do poder nacional à instituição regional. 

O MERCOSUL adotou o sistema de cooperação, o que significa que seus 

órgãos são compostos por funcionários nacionais, representantes dos interesses de 

seus próprios países e, ainda, que as normas emanadas pelo sistema regional não 

se aplicam diretamente no ordenamento jurídico nacional, mas demandam 

procedimentos próprios de incorporação.  

A normatização do MERCOSUL, portanto, não obstante obrigatória no 

sistema regional, precisa, para valer nacionalmente, respeitar um trâmite 

procedimental para ter validade dentro de cada país.   

O Poder Judiciário brasileiro já se manifestou, inclusive, quanto à 

impossibilidade de produção de efeitos de uma norma Mercosulina no ordenamento 

jurídico nacional, antes de completado o procedimento de sua incorporação que 

passa pelas etapas de celebração, referendo, aprovação do Congresso via Decreto, 

ratificação e publicação. O grande problema daí decorrente é o atraso na validade 

plena das normas Mercosulinas, criando o denominado “déficit de incorporação”, que 

fez com que o Conselho do Mercado Comum estipulasse, na Decisão CMC 23/00, 

as espécies de normas cuja incorporação não precisa ser feita diante de sua 

natureza institucional e, na Decisão CMC 20/02, a possibilidade de realização de 

consulta prévia aos Estados Partes sobre sua incorporação, no intuito de agilizar o 

procedimento. 

 Ao objetivo principal do presente inicialmente delineado, entretanto, importa 

identificar se essas instituições editaram normas relativas ao trabalho, moradia e 

cidadania; e, em sendo positiva a resposta, se é possível exigir seu cumprimento e 

observância.   

Pelo levantamento realizado, foi possível constatar a existência de inúmeras 

decisões do Conselho do Mercado Comum e Resoluções do Grupo do Mercado 

Comum, relativas à tutela dos direitos dos cidadãos que, divididas em blocos 

temáticos podem ser assim reunidas: i) decisões de facilitação do turismo e da 

mobilidade preferencial, com regras sobre fiscalização e documentos de viagem; ii) 

decisões sobre o estabelecimento de residência temporária ou definitiva; iii) decisões 

de proteção dos direitos previdenciários, implementando o Acordo Multilateral da 
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Seguridade Social do MERCOSUL; e iv) decisão de implementação de um Estatuto 

da Cidadania.  

  O estudo do conteúdo dessas normativas permitiu perceber o avanço 

progressivo do mercado formado entre os Estados signatários. Há, previsão 

normativa que respalda o direito do cidadão de qualquer Estado Parte do 

MERCOSUL de se deslocar para outro, para fixação de residência temporária, pelo 

prazo de 2 (dois) anos, sem necessidade de comprovação de vínculo empregatício, 

podendo, antes de expirar o prazo, transformá-la em definitiva, com base na 

comprovação da existência de meios lícitos de sobrevivência, independentemente 

de qualquer vínculo contratual (inicialmente exigido).  

Além disso, esse cidadão poderá solicitar equivalências de diplomas e cursos 

técnicos ou não técnicos com base nas Decisões que estimulam o intercâmbio de 

estudantes, professores e profissionais, estimulando a adoção de critérios únicos, 

facilitadores do trânsito dos trabalhadores entre fronteiras Mercosulinas.  

No âmbito trabalhista, a preocupação em tutelar igualmente os trabalhadores 

de quaisquer dos Estados Partes deu ensejo a aprovação das decisões que fixam a 

observância dos princípios do tratamento nacional e do tratamento da nação mais 

favorecida, pelos quais se proíbe a diferenciação entre o residente e o nacional de 

quaisquer dos Estados membros nas relações de trabalho. Esse fundamento da 

igualdade foi, inclusive, estendido pelo Conselho Superior do Mercado Comum para 

abranger demais setores sociais com a imposição de respeito pelos Estados Partes 

à igualdade de direitos civis, liberdade civis, culturais, econômicas e religiosas. 

Desta forma, o cidadão que se desloca entre os Estados Partes tem regras 

que o protegem quanto aos direitos de estabelecer residência e garantem o respeito 

aos seus direitos trabalhistas. E, mais do que isso, o sistema regional do 

MERCOSUL também protege esse cidadão, no futuro, ao prever regras comuns 

para Previdência Social, por meio do Acordo Multilateral de Seguridade Social que 

assegura o direito do trabalhador de se aposentar em quaisquer dos Estados 

membros do bloco, garantindo-se o cômputo do período trabalhado em todas as 

localidades como período aquisitivo. 

A resposta a nossa primeira indagação é, portanto, positiva, sendo 
inquestionável a consagração de direitos de cidadania dentro do MERCOSUL 
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com previsão, inclusive, de compilação desses direitos em um único 
documento denominado Estatuto da Cidadania, previsto para vigorar a partir 
de 2020.  

Há, conforme o plano de ação traçado pelo Conselho do Mercado Comum, a 

pretensão de incluir, nesse Estatuto da Cidadania Mercosulina, disposições relativas 

às ou à: i) facilitação da circulação de pessoas; ii) educação previdenciária; iii) 

harmonia dos documentos e exigências relacionados aos sistemas educacionais; iv) 

regras para baratear os custos de comunicação entre os Estados Partes; v) 

implementação de um sistema de defesa do consumidor; e vi) previsão de direitos 

políticos, ainda não abordados no sistema regional. 

Formado o arcabouço normativo de maneira clara, avança-se em busca do 

segundo questionamento, qual seja, perquirir se há, ou não, possibilidade de um 

cidadão perseguir seus direitos de moradia, trabalho e previdência, quando violados 

por quaisquer dos Estados Partes, obtendo resposta eficaz. 

 Nesse ponto da pesquisa, ficou clara a relação entre a eficácia da norma e a 

previsão das consequências jurídicas de sua vulneração, de modo que apenas a 

identificação das consequências do descumprimento das normas regionais poderia 

indicar a existência de proteção efetiva dos direitos do cidadão.  

No MERCOSUL, como se viu, eventuais dúvidas sobre a interpretação e 

aplicação das normas regionais em contraponto com o direito nacional são 

proferidas pelo juízo nacional ao Tribunal regional, por um procedimento 

denominado “Solicitação de Opinião Consultiva”; e eventuais conflitos sobre o 

cumprimento de suas normas são resolvidos por um procedimento denominado 

“Solução de Controvérsias”, ambos regulados pelo Protocolo de Olivos. 

Como visto, o trâmite procedimental instaurado pelo Protocolo de Olivos, 

ainda provisório, demandou: (i) a criação de um Tribunal regional, denominado 

Tribunal Permanente de Revisão; a previsão de medidas compensatórias aplicáveis 

pelo Estado; (ii) a superação das falhas do procedimento anterior (regido pelo 

Protocolo de Brasília) pela determinação da facultatividade da intervenção do GMC; 

(iii) da eleição de foro com renúncia aos demais; e finalmente (iv) da possibilidade de 

um particular – pessoa física ou jurídica - demandar diretamente à Seção Nacional 

do Grupo do Mercado Comum quando sofrer as consequência da violação da norma 
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Mercosulina, com base na verossimilhança de suas alegações e na comprovação do 

prejuízo suportado.  

Temos, portanto, novamente uma resposta positiva. Sim, há métodos de 
combate à violação dos direitos de cidadania reflexos à livre circulação 
(moradia, trabalho e previdência) no sistema regional podendo, inclusive, ser 
provocado por iniciativa de um particular.  

Ocorre que, não obstante a previsão de tais instrumentos no sistema 

normativo regional, o levantamento das decisões já adotadas por esses sistemas de 

consulta e solicitação de controvérsias apontou para a pouca utilização desse 

método como instrumento de persecução de direitos dos cidadãos, o que conduz 

para a seguinte conclusão: i) existem no MERCOSUL normas de caráter regional 

protetoras dos direitos de residência, trabalho e previdência do cidadão nacional de 

quaisquer Estados Partes; ii) há estrutura institucional responsável pelo 

acompanhamento, edição e fiscalização do cumprimento de tais normas; iii) há 

previsão de procedimentos destinados a perseguição desses direitos, mas, em 

contrapartida, há pouca força institucional e representativa desses órgãos, normas e 

instituições perante a sociedade regional que se traduzem na pouca utilização 

desses instrumentos de defesa e proteção pelo cidadão.  

Sendo assim, chega-se ao ponto principal para se atingir a desejada eficácia 

no reconhecimento de direitos de cidadania do cidadão Mercosulino: a necessidade 

de fortalecimento regional e institucional com a aproximação da sociedade civil no 

processo de integração e ampla divulgação das estruturas regionais existentes, no 

intuito de formar e divulgar a consciência de uma cidadania Mercosulina, com seus 

respectivos valores.   

Considerando-se que, no desenho institucional formado, compete ao 

Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL) a adoção de medidas de aproximação da 

sociedade civil com o bloco pela prática de ações positivas de inclusão e 

chamamento da sociedade para participação dos processos regionais por meio de 

audiências públicas e canais de comunicação direta, tem-se que é preciso dar 

destaque e força a essa instituição para que ela coloque em prática essas ações 

concretas em atendimento as suas funções e inicie, assim, o processo de criação de 

um elo de interesse do cidadão com o bloco. 
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Para tal fortalecimento, sugere-se que o PARLASUL tenha, como contraponto 

de sua atuação, uma resposta obrigatória dos órgãos decisórios e condutores do 

MERCOSUL, como o Conselho do Mercado Comum e o Grupo do Mercado Comum, 

no sentido de estimular sua atuação e de lhe garantir que suas atividades sejam 

analisadas em determinado prazo. Trata-se de medida de fortalecimento, uma vez 

que propicia ao órgão um norte de atuação, diante de posicionamentos concretos e 

fundados sobre a aceitação ou rejeição das políticas sugeridas e sedimentação das 

fases de início, tramitação e encerramento de suas atividades, conferindo segurança 

e respeito para os atos da instituição.  

Outro ponto que poderia ser aduzido para o fortalecimento do PARLASUL - as 

eleições diretas -, não foi aprofundado, tendo em vista que os elementos concretos 

que embasam o amadurecimento sistêmico da integração Mercosulina, no plano 

político, fogem ao corte temático da presente pesquisa. Aponta-se, entretanto, a 

aparente incoerência dessa previsão com a lógica intragovernamental estudada aqui 

como característica predominante do mercado comum que, em sua estruturação, 

escolhe representantes nacionais para composição de seus órgãos e não 

representantes da comunidade regional. Não se descarta, portanto, a possibilidade 

de se adquirir o fortalecimento do PARLASUL pelas eleições diretas, embora 

entenda-se pela necessidade de medidas anteriores, adequadas ao real estágio de 

integração, no qual se insere o MERCOSUL. 

Por fim, a aproximação da sociedade civil no processo de integração clama, 

também, pela possibilidade de ampliação da atuação do Tribunal Permanente de 

Revisão, na medida em que ele é o órgão responsável pela tutela dos direitos desse 

cidadão. Desta forma, dar ao Tribunal Permanente de Revisão instrumentos de 

garantia do cumprimento de suas decisões, é condição imprescindível para a sua 

credibilidade regional, ao mesmo tempo em que garantir a atuação do Tribunal 

Permanente de Revisão na demanda, proposta pelo cidadão, perante a Seção 

Nacional do Grupo do Mercado Comum, sem interferência estatal, é indispensável 

ao estabelecimento de um vínculo direto dele (o cidadão) com a instituição.    

Acredita-se que, assim, o nacional de quaisquer dos Estados Partes do 

MERCOSUL que sofre, muitas vezes, pela ausência de garantias mínimas aos seus 

direitos fundamentais possa encontrar, na transposição de fronteiras, a alternativa 
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viável para construção de uma vida digna com respeito ao patamar mínimo de seus 

direitos fundamentais à moradia, ao trabalho e à previdência. 
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ANEXO I 
 

 



 

 

136 

 



 

 

137 

 



 

 

138 

 
 
Fonte: BRASIL. Receita Federal. Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais. Área de Controle Integrado – ACI. 04 de 
dezembro de 2014. Disponível em: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/recinto-
alfandegados/area-de-controle-integrado-aci. Acesso em: 14 de dezembro de 2016. 
 
 
Legenda: 
Área de Controle Integrado - ACI 
 
Cabeceira: São os pontos de fronteira do país em que está localizado uma Área de Controle Integrado (ACI). 
 
Controle de Integração - Integração total, quando as autoridades de cada país competentes exercem todas as 
atividades com relação aos controles aduaneiros, migratórios, sanitários (saúde humana), fitossanitários, zoo-
sanitários e de transportes; integração parcial, quando algum dos controles não é exercido pela autoridade do 
país limítrofe. 
 
Modalidades de controles integrados: ACI Trânsito Vicinal e Turismo, onde são exercidos os controles 
relativos ao trânsito de pessoas e veículos; ACI Cargas, onde são realizados os controles integrados referentes 
às importações e exportações entre os Estados-Partes. 
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TABELA 1250 - DECISÕES DO CONSELHO DO MERCADO COMUM RELATIVAS 
À LIVRE CIRCULAÇÃO E DIREITOS REFLEXOS 

 
 

DECISÕES DO CONSELHO DO MERCADO 
COMUM DO SUL 

NÚMERO OBJETO 
Decisão CMC 12/91 Facilitação do Turismo. 
Decisão CMC 01/91 Protocolo de Brasilia para 

Solução de Controvérsias 

Decisão CMC 05/93 Ampliação dos controles 
integrados. Regras de 
fiscalização pelos 
funcionários de fronteira. 

Decisão CMC 04/94 Reconhecimento de 
certificados do ensino 
primário e médio técnico e 
não técnico 

Decisão CMC 18/94 Desoneração da bagagem. 
Decisão CMC 27/94 Protocolo de Medidas 

Cautelares 
Decisão CMC 07/95 Reconhecimento de 

certificados do ensino 
primário e médio técnico e 
não técnico 

Decisão CMC 8/06 Protocolo de Integração 
Educacional 

Decisão CMC 13/97 Protocolo de Montevidéu 
sobre Comércio de Serviços 
do Mercosul. 

Decisão CMC 19/97 Acordo Multilareal de 
Seguridade Social do 
Mercado Comum 

Decisão CMC 09/98 Movimento de Pessoas 
Físicas Provedoras de 
Serviço 

Decisão CMC 05/00 Possibilidade de negar 
autorização de entrada e 
saída de pessoas e 
mercadorias. 

 
 
 
 
 

 

                                                
250 Tabela desenvolvida pela autora. 
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DECISÕES DO CONSELHO DO MERCADO 
COMUM DO SUL 

NÚMERO OBJETO 
Decisão CMC 23/00 Exceções à exigência de 

incorporação das normas 
regionais 

Decisão CMC 44/00 Dispensa de tradução de 
Documentos 
Administrativos de 
imigração entre Estados 
Partes do Mercosul. 

Decisão CMC 46/00 Facilitação e unificação das 
exigências documentais. 

Decisão CMC 47/00 Facilitação e unificação das 
exigências documentais. 

Decisão CMC 48/00 Dispensa de visto para 
determinadas profissões. 

Decisão CMC 18/02 Conceitos de Residência 
regular e medidas de 
facilitação da livre 
circulação de pessoas. 

Decisão CMC 20/02 Aperfeiçoamento do 
sistema de incorporação de 
normas do Mercosul ao 
Ordenamento Jurídico do 
Estado 

Decisão CMC 28/02 Acordo sobre regularização 
migratória interna de 
cidadãos do Mercosul e 
Acordo sobre residência. 

Decisão CMC 30/02 Transformação da 
Secretaria Administrativa 
do Mercosul em órgão 
técnico 

Decisão CMC 16/03 Aprovação do “Visto 
Mercosul” para prestadores 
de serviços.  

Decisão CMC 37/03 Protocolo de Olivos para 
Solução de Conflutos 

Decisão CMC 49/04 Protocolo Constitutivo do 
Parlamento do Mercosul 

Decisão CMC 10/06 Inexigibilidade de visto. 
Decisão CMC 21/06 Concessão gratuita de visto 

para estudantes, 
pesquisadores e docentes. 

Decisão CMC 18/08 Acordo sobre documentos 
de Viagem dos Estados-
membros do Mercosul e 
Estados Associados. 
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DECISÕES DO CONSELHO DO MERCADO 
COMUM DO SUL 

DECISÃO OBJETO 
Decisão CMC 47/08 Instrumentos de Integração 

entre o Parlamento e o 
Conselho do Mercado 
Comum. 

Decisão CMC 29/09 Acordo de Admissão de 
Títulos e Graus 
Universitários 

Decisão CMC 21/10 Implementação de 
equivalências disciplinares. 

Decisão CMC 28/10 Critérios de representação 
cidadã no Parlasul. 

Decisão CMC 64/10 Plano de ação para 
formação do Estatuto da 
Cidadania. 

Decisão CMC 04/11 Acordo com a República do 
Peru. 

Decisão CMC 14/11 Acordo modificativo do 
anexo sobre documentos de 
Viagem dos Estados-
membros do MERCOSUL 
e Estados Associados. 

Decisão CMC 21/11 Acordo com República do 
Equador. 

Decisão CMC 20/12 Acordo com República a 
Colômbia. 

Decisão CMC 11/14 Previsão de eleição 
Parlamentar por meio do 
voto direto 

Decisão CMC 18/14 Possibilidade de consulta 
ao Foro Especializado 
Migratório. 

Decisão CMC 15/15 Aumento da estrutura 
institucional da Secretaria 
Administrativa do 
Mercosul 

Decisão CMC 46/15 Desburocratização na 
emissão de documentos de 
retorno provisório em caso 
de extravio ou furto. 
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TABELA 2251 - RESOLUÇÕES DO GRUPO DO MERCADO COMUM RELATIVAS 
À LIVRE CIRCULAÇÃO E DIREITOS REFLEXOS 

 
 
 

RESOLUÇÕES DO GRUPO DO MERCADO 
COMUM 

RESOLUÇÃO OBJETO 
Resolução GMC 38/93 Analisar viabilidade de se 

confeccionar um 
documento único de 
identificação pessoal. 

Resolução GMC 112/94 Facilitação e unificação 
das exigências 
documentais. 

Resolução GMC 113/94 Rede de Combate a fraude 
documental. 

Resolução GMC 20/95 Criação do Grupo Ad Hoc 
de Serviços.  

Resolução GMC 40/98 Facilitação e unificação 
das exigências 
documentais 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
251 Tabela desenvolvida pela autora. 


