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3  
pArlAsul: o difícil equilíbrio entre 

discurso e práticA1

Em 2003 quando os presidentes dos países do Mercosul concor-
daram em dar um novo impulso à integração regional, reforçaram a 
ideia de que o aprofundamento da agenda integracionista passaria 
por um ajuste institucional e pela ampliação da temática social em 
sua agenda de negociações. Consideraram como um passo funda-
mental neste sentido a institucionalização de um parlamento regio-
nal, como esfera tanto dessa ampliação temática como estrutural.

A institucionalização de um parlamento no Mercosul suscitou 
desde o início um intenso debate. De um lado, o questionamento da 
necessidade dessa instância porque muitos consideram o Mercosul 
como uma União Aduaneira imperfeita, frágil e que estaria propensa 
a retroceder a uma zona de livre comércio. Neste cenário, uma ins-
tância legislativa estaria inadequada ao estágio da integração.

No outro extremo, e compartilhando o otimismo presidencial, 
estão os defensores do aprofundamento do processo que entendem 
a integração regional não apenas como uma estratégia de política 
externa, mas inclusive como uma questão de identidade ou destino 

 1 Este capítulo baseia-se nos dados e conclusões obtidos na pesquisa que coorde-
nei – Parlamento do Mercosul: mudança ou continuidade? – com financiamento 
do CNPq.
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coletivo, e para a qual o parlamento é um instrumento central na sua 
consolidação e democratização.

Embora o intenso debate gerado por essas visões, há poucos 
estudos sobre o impacto real da ação parlamentar no âmbito do 
Mercosul, ainda que esta ocorra desde o início desse processo por 
meio da extinta Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul 
(CPC).2 Essa lacuna nas análises sobre as consequências da par-
ticipação legislativa na integração torna esse debate muito mais 
ideológico e não contribui para o real aprimoramento das institui-
ções regionais.

Esta análise pressupõe que por princípio o estabelecimento de 
um parlamento é um avanço no sentido de um aprofundamento no 
processo de integração porque representa a incorporação de uma 
agenda mais ampla, que ultrapassa os limites dos acordos comer-
ciais. Contudo, não é uma variável causal, apenas sua existência não 
garante que isso ocorra como supõem os defensores da ampliação da 
integração, dependendo da capacidade dessa instância de interferir 
no processo decisório e se fortalecer como uma esfera de representa-
ção de interesses.

Reafirmo que a análise trabalha também com os pressupostos 
de que não há nos governos do Mercosul disposição em retroceder 
do atual estágio de integração, mantendo-se a vontade política, e 
que apesar da defesa de um aprofundamento da integração, a lógica 
institucional do Mercosul permanece estritamente intergoverna-
mental, não havendo disposição por parte dos negociadores em dar 
mais autonomia para as instâncias regionais.

A institucionalização do Parlasul resultou principalmente da 
pressão do grupo defensor da integração mais ampla. Justifico es-
sa afirmação com duas observações: em primeiro lugar, já existia 
uma instância de participação para os representantes dos Con-
gressos nacionais dos países-membros, a Comissão Parlamentar 
Conjunta do Mercosul (CPCM); em segundo lugar, a decisão 

 2 Ainda hoje é escassa a bibliografia encontrada sobre a experiência parlamentar 
no Mercosul.
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em estabelecer eleições diretas para a escolha dos representantes 
parlamentares.3

O Parlasul não é apenas uma representação legislativa no bloco, 
mas a primeira instância que pressupõe uma interação mais direta 
com a sociedade e a institucionalização de regras democráticas para 
a escolha de seus integrantes, todos os demais participantes das ne-
gociações e instituições são nomeados, inclusive os representantes da 
sociedade civil.

O interessante no caso do Parlasul é que esse posicionamento 
pró-aprofundamento encontrou respaldo naqueles que defendem 
um processo mais restrito. A discussão deste capítulo centra-se na 
reflexão sobre o papel do Parlamento do Mercosul nessa tensão 
entre as duas percepções sobre a integração, e em que medida este 
representa uma modificação na lógica preponderante dos nego-
ciadores quanto ao significado do aprofundamento da integração, 
aceitando ou não a transferência de autoridade e autonomia para a 
institucionalidade regional.

A evolução da representação parlamentar no 
Mercosul

Oliver Dabène expressa de forma clara e direta a percepção 
daqueles que analisam a participação parlamentar no Mercosul: 
“La ausencia de tradición parlamentaria en la región, y el descrédito 
profundo que golpea a las clases políticas, hacen dudar del potencial 
legitimador de un Parlamento [...]” (2004, p.127). Essa constatação 
retrata bem a realidade até o momento, mas não representa uma 
verdade, pois por trás deste panorama pessimista encontramos no-
vos questionamentos e comportamentos que poderão impulsionar 
mudanças importantes.

 3 Discutirei adiante de forma mais aprofundada a negociação referente à questão 
das eleições diretas.
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Inicialmente a integração recebeu pouca atenção dos Congressos 
voltados quase que exclusivamente para as chamadas questões na-
cionais, especialmente a reformulação das relações entre os poderes 
Executivo e Legislativo e a superação dos problemas econômicos.

A atenção parlamentar para a integração começou de fato somen-
te a partir do Tratado de Integração Cooperação e Desenvolvimento 
entre Brasil e Argentina, assinado em 29 de novembro de 1988 que 
estabeleceu o Programa de Integração e Cooperação Econômica 
(Pice) e instituiu a Comissão Parlamentar Conjunta de Integração 
(CPCI).

A criação da Comissão Parlamentar Conjunta pelos órgãos 
do Executivo foi um ato de interesse pragmático das instâncias 
decisórias dos governos no sentido de garantir maior agilidade na 
implementação dos acordos estabelecidos no âmbito da integração 
pela Comissão de Execução4 e que necessitassem de aprovação do 
Legislativo, mas tomando o cuidado de não lhe atribuir a capacidade 
de intervir nas negociações. Não houve qualquer mobilização ante-
rior dos parlamentares reivindicando essa participação, na verdade 
os Congressos foram convocados a indicar doze legisladores de cada 
país para cumprirem um mandato de dois anos nesta comissão.

No caso brasileiro, a característica da participação parlamentar 
no Mercosul até a constituição do Parlasul foi de distanciamento en-
tre a integração e os interesses ou agenda do Congresso. Houve nesse 
período um desconhecimento constante no legislativo nacional so-
bre a sua própria atuação no bloco regional. A mesma constatação se 
encontra em relação aos demais países do Mercosul.

Mesmo quando a integração se ampliou com o Tratado de 
Assunção, não houve uma alteração significativa na situação dos 
representantes parlamentares. A estrutura institucional do Merco-
sul naquele momento estabeleceu dois órgãos com capacidade de 

 4 Integrada por “[...] ministros de Relações Exteriores e Culto, de Economia e 
o secretário de Indústria e Comércio Exterior (pelo lado argentino); pelo lado 
brasileiro, os ministros das Relações Exteriores, da Fazenda, da Indústria e 
Comércio e o secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional” (Mariano, 
2001: 76)
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poder decisório – o Conselho Mercado Comum e o Grupo Mercado 
Comum –, e duas outras instâncias sem a atribuição de órgão do 
Mercosul e, consequentemente, também sem poder decisório – a 
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul (CPC) e a Secretaria 
Administrativa do Mercosul.

Contudo, o Tratado de Assunção, não especificou como se daria 
a troca de informações dessa Comissão com as instâncias decisórias 
do Mercosul e nem qual seria concretamente o seu papel (Mariano, 
2001; Oliveira, 2003). Estas especificações se definiriam no Regi-
mento Interno da CPC, o qual só foi aprovado em 6 de dezembro 
de 1991, durante a III Reunião dos Parlamentares do Mercosul, 
realizada em Montevidéu.

Como observa Mariana Vázquez (2001), o referido Regula-
mento5 estabeleceu funções que não estavam presentes no Tratado 
de Assunção e, acrescento, não referidas em qualquer documento 
anterior neste processo de integração, como estabelecer ações para 
a instalação de um parlamento regional, realizar estudos sobre har-
monização legislativa e a criação de normas de direito comunitário.

No entanto, a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul no 
período de transição (março de 1991 a 31 de janeiro de 1994) não 
logrou desempenhar tais atribuições mais abrangentes que estabe-
lecera para si, como tampouco realizou funções deliberativas e de 
formuladora de propostas, o que implicaria ampliar seu papel dentro 
do processo decisório, ou seja, ter uma participação efetiva nas dis-
cussões e capacidade de implementação de uma agenda, e elaboração 
de normativas (Mariano, 2001).

A Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul herdou tacita-
mente as características da Comissão Parlamentar Conjunta de In-
tegração, no que tange à sua função consultiva e também no que diz 

 5 Não consta no Regimento Interno da CPC as diretrizes e mecanismos para a 
internalização da normativa do Mercosul nos ordenamentos jurídicos dos Esta-
dos como argumenta Rivas (2006: 3): “[...] las referencias presentes en el TA en lo 
referente a la adopción e internalización de la normativa comunitaria en el seno del 
Mercosur son escasas, situación que variará con la firma, en 1994, del Protocolo 
de Ouro Preto”.
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respeito ao não-ingresso na estrutura organizacional do Mercosul, 
mantendo-se à margem do processo decisório do bloco.

A centralização do processo decisório do Mercosul nos repre-
sentantes do Poder Executivo era uma característica já presente no 
período anterior e que se consolida com o Tratado de Assunção, 
traduzindo-se na opção pela intergovernamentalidade institucional 
e justificada pela necessidade de maior agilidade nas decisões para 
poder atingir a meta ambiciosa estabelecida pelo Protocolo de Las 
Leñas.

Além das dificuldades internas ao próprio processo de integra-
ção, a atuação parlamentar encontrava obstáculos também dentro 
dos Congressos. Por exemplo, a seção brasileira da CPC não se 
constituiu como comissão parlamentar permanente nesse período, 
portanto, não obtinha recursos para realização de seus trabalhos.

A falta de reconhecimento como uma comissão permanente do 
Congresso limitou suas ações, não somente pelos aspectos orçamen-
tários, mas devido ao fato de que “[...] suas atividades não entram 
na agenda oficial do Congresso” (Oliveira, 2003, p.159). A conse-
quência imediata foi o esvaziamento do próprio papel da CPC como 
agilizadora da entrada em vigor das normas emanadas do Mercosul 
e como harmonizadora da legislação entre os países, já que não tinha 
repercussão alguma no Congresso (Oliveira, 2003, Mariano, 2001).

O fato da CPC não fazer parte da estrutura do Mercosul e não 
existir como comissão parlamentar permanente em seus respectivos 
Congressos6 dificultava sobremaneira a realização de seus trabalhos. 
No primeiro caso encontrava dificuldade para acompanhar as nego-
ciações porque não recebia informações do GMC sobre o andamen-
to das mesmas.

 6 Os Parlamentos argentino e brasileiro reconheceram posteriormente as respec-
tivas seções nacionais da CPC como comissão permanente, porém as seções 
nacionais de Paraguai e Uruguai não eram reconhecidas, como indica: “[...] a 
excepción de los Parlamentos argentino y brasileño, las Secciones Nacionales no 
poseen una estructura orgánica en las Cámaras Legislativas (composición, atribu-
ciones, plazos, etc.)” (Ventura; Perotti, 2004, p.72).
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Durante o período de transição, os parlamentares acreditavam 
que essa dificuldade em receber informações dos órgãos decisórios 
do Mercosul acontecia porque a CPC não fazia parte da estrutura 
institucional do bloco. Contudo, após o Protocolo de Ouro Preto 
quando a Comissão passou a integrar formalmente essa estrutura, 
esse problema persistiu (Mariano, 2001).

A implicação central dessa desinformação por parte da CPC é 
que as normativas produzidas pelo Conselho do Mercado Comum 
(CMC) eram decididas sem nenhuma participação parlamentar, 
cuja atuação restringia-se a analisar as decisões para incorporá-las 
nas legislações nacionais sem capacidade de alterá-las, devendo sim-
plesmente aprovar ou rejeitar as mesmas.

O depoimento do então Deputado Federal Ney Lopes (PFL-
-RN) exemplifica essa situação: “[...] Devemos aprovar ou rejeitar. 
O aprovado depende da ratificação feita pelo Presidente, e não apro-
var fica difícil porque às vezes já está funcionando na prática [...]” 
(Lopes, 2000).

Rivas (2006) aponta7 que as internalizações da normativa do 
Mercosul às legislações nacionais por intermédio das seções nacio-
nais da Comissão Parlamentar Conjunta tiveram escassos resulta-
dos. Particularmente no caso do Brasil, menos de 1% das normas 
do Mercosul foram ditadas por processo legislativo.8 O restante das 
normativas internalizou-se por meio de instrumentos do Executivo 
(Decretos, Resoluções, Portarias, entre outros).

Internamente aos Congressos Nacionais, as seções da CPC não 
tinham mecanismos para fazer cumprir suas atribuições de agili-
zação e harmonização das normativas Mercosul, e, portanto, estas 
deveriam seguir os trâmites ordinários nas duas Casa para sua apro-
vação, o que poderia levar anos para acontecer.

 7 Os dados analisados correspondem ao período após a assinatura do Tratado de 
Assunção até o final de 2003. 

 8 Dentre os Países Membros, a Argentina obteve melhores resultados na in-
corporação de normativas por intermediação Parlamentar, com 8,63% das 
normas incorporadas; seguido do Paraguai com 3,10%; e Uruguai com 3,05% 
(Rivas, 2006).
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A assinatura do Protocolo de Ouro Preto (em 1994) promoveu 
algumas mudanças na Comissão Parlamentar Conjunta: foi reco-
nhecida tanto como órgão da estrutura institucional do Mercosul, 
como uma comissão permanente no Congresso; e assumiu explici-
tamente a função de agilização das normas emanadas pelos órgãos 
decisórios do Mercosul nos ordenamentos jurídicos dos países. Em 
suma, a CPC aceitou como sua função central o papel de despachan-
te das decisões tomadas por terceiros no Mercosul.

Mesmo assim, em 1998 o GMC chamou a atenção para os 
atrasos na incorporação das normas do bloco nos ordenamentos 
jurídicos nacionais, tanto por processo legislativo quanto por meio 
administrativo. Em sua Resolução nº 22/98 cobrou dos Estados 
medidas mais eficazes para a aceleração da internalização. Esse 
questionamento se repetiu no CMC que solicitou expressamente à 
Comissão Parlamentar Conjunta um encaminhamento para solu-
cionar esse problema.

A CPC, por sua vez, propôs como solução para essa situação o es-
tabelecimento de uma maior integração com o CMC por meio de um 
mecanismo mais fluido de comunicação no tocante às questões le-
gislativas com “[...] a finalidade de garantir uma participação efetiva 
dos Parlamentos no processo de integração regional” (CPC, 1998).

Por outro lado, verificou-se a incapacidade da Comissão Parla-
mentar Conjunta de garantir a aceleração da aprovação dentro dos 
Congressos, pois, “[...] a tramitação depende de uma série de fatores 
internos ao Congresso, como sua agenda, número de comissões nas 
quais deve tramitar, calendário, vontade política, etc.” (Mariano, 
2001, p.199).

Após o Protocolo de Ouro Preto permaneceram muitas continui-
dades na atuação da CPC, especialmente quanto à sua capacidade 
de influência no processo decisório da integração porque continuou 
a produzir recomendações sem valor legal ou obrigatoriedade de 
consideração. Além disso, o reconhecimento formal como comissão 
permanente do Congresso não se traduziu em termos práticos.

A questão do reconhecimento e da incorporação da CPC na ins-
titucionalidade do Mercosul é um ponto fundamental para entender 
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a atuação parlamentar porque embora tenha alterado seu status, não 
significou uma modificação no seu comportamento, no seu poder 
decisório e nem mesmo na sua importância. O Poder Legislativo na 
integração permaneceu como uma instância subordinada e consulti-
va do Executivo.

A explicação para essa participação parlamentar limitada e rea-
tiva no âmbito regional se fundamenta basicamente no problema de 
sobrevivência política. Os parlamentares constataram que a atuação 
no Mercosul não se traduzia em dividendos políticos, a exceção da-
queles cujas bases eleitorais estavam intensamente envolvidas com a 
integração (Mariano, 2010).

O Mercosul não era um tema central na agenda política interna 
dos países e nem mesmo do cotidiano dos Legislativos. O desinte-
resse pela política externa do país por parte da maioria da população 
é um fato e este apenas se torna um tema de debate público nos mo-
mentos de conflito e tensão. Normalmente, as reuniões de Cúpula 
do Mercosul são tratadas pelos meios de comunicação como encon-
tros vazios e suas resoluções são vistas com ceticismo, questionando-
-se a contribuição desse processo para o bem-estar das sociedades.

Essa visão pessimista ficou explícita nas eleições presidenciais 
de 2010 no Brasil, quando o candidato José Serra assumiu publi-
camente que se vencesse transformaria o bloco numa zona de livre 
comércio apenas, pois não identificava nenhuma vantagem para o 
país em aprofundar essa cooperação com seus vizinhos. Essa não 
é uma visão isolada, embora seja minoritária, e reflete o desco-
nhecimento em torno dos benefícios da integração para as nações 
participantes.

Mais do que isso, há um desatrelamento entre as negociações no 
âmbito do bloco e o processo político interno. De forma bastante 
simplista, seria como pensar que as decisões tomadas no Mercosul 
não possuem relação com as estratégias adotadas pelos governos 
para impulsionar o desenvolvimento. Portanto, existiriam duas 
agendas políticas: a do chamado interesse nacional estritamente do-
méstica e a externa que buscaria a cooperação com os demais países, 
e nem sempre atenta aos interesses da nação.
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Os parlamentares são políticos que se mantém dentro desse siste-
ma na medida em que são eleitos e, para tal, devem atender aos inte-
resses centrais da nação que no imaginário popular não têm qualquer 
vinculação com o Mercosul, que por sua vez aparece como não tendo 
nenhuma relação com as questões centrais que estimulam o voto nas 
populações (segurança, saúde, emprego e educação).

Para se manter dentro do sistema, o parlamentar prioriza a sua 
atuação no âmbito nacional – o Congresso – e entende a sua inter-
venção no processo de integração como uma contribuição adicional, 
particularmente interessante para aqueles cujas bases eleitorais 
encontram-se em regiões onde os impactos integracionistas são mais 
visíveis. Como o Mercosul não é um tema importante para a opinião 
pública em geral, a atuação nele não se traduz em visibilidade políti-
ca e nem em mais votos.

Enquanto houve forte instabilidade política e econômica nos 
países do Mercosul havia pouca possibilidade de pensar numa atua-
ção parlamentar mais efetiva porque isto representaria uma potencial 
perda eleitoral. Essa situação se modificou a partir da nova conjuntu-
ra inaugurada no início do século XXI quando houve uma reorienta-
ção na agenda governamental.

A adoção de políticas neoliberais nos anos 1990 resultaram em 
estabilização monetária e reformulação do papel do Estado, mas essa 
estratégia entrou no novo século sob forte questionamento. Argen-
tina e Brasil enfrentavam dificuldades econômicas desde 1998 como 
consequência da crise financeira internacional, e no plano social os 
problemas se intensificaram.

A resposta a essa situação foi dada nas eleições seguintes, com a 
vitória de candidatos de esquerda que defendiam uma revisão dessas 
políticas e propunham uma nova lógica integracionista, pautada na 
ideia de uma irmandade de povos e de um destino comum. A nova 
perspectiva implementada pelos governos do Cone Sul traduziu-se 
numa proposta de aprofundamento da integração que se concretizou 
especialmente em dois sentidos: alteração institucional e ampliação 
dos participantes.
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Os novos governos representavam também a consolidação do 
processo democrático desses países e a ascensão de grupos políticos 
defensores de um outro modelo de integração, que vai além dos 
aspectos comerciais e, portanto, defendiam a ampliação da institu-
cionalidade do Mercosul. A proposta não se restringia apenas a criar 
esferas de participação consultivas, mas incorporar aos poucos esses 
atores no próprio processo decisório e tornar a integração um tema 
da agenda nacional.

Para os parlamentares do Mercosul essa nova perspectiva con-
cretizou-se na proposta de criação de um parlamento regional com 
atribuições mais amplas do que as desempenhadas pela CPC e com 
seus membros eleitos diretamente. Abria-se a possibilidade de uma 
redefinição do papel dos parlamentares no âmbito da integração 
que estaria mais próxima das funções tradicionais de um legislativo: 
representação, legislação e fiscalização (especialmente das ações do 
Executivo).

A institucionalização do Parlasul

Seguindo a proposta de constituição de um Parlamento regional, 
a CPC continuou elaborando estudos, iniciados efetivamente no 
ano 2000, especialmente tendo como promotores dessas propostas 
a Seção Argentina e a Seção Brasileira da Comissão Parlamentar 
Conjunta. Nesse processo os parlamentares procuraram envolver os 
órgãos do Executivo a fim de que “[...] todos los órganos Mercosur, 
trabajen en forma conjunta para llevar adelante el fortalecimiento del 
proceso de integración” (CPC, 2002).

Durante a XX Reunião Plenária da CPC em Brasília (05 de 
dezembro de 2002), elaborou-se a Disposição 14/02 que instava as 
seções nacionais desta Comissão a discutirem as modificações no 
Protocolo de Ouro Preto, a fim de criar um parlamento no Merco-
sul. Discussões essas que deveriam se realizar no prazo de um ano 
e meio, para produzirem resultados antes de abril de 2003, quando 
deveriam apresentar a proposta ao Presidente Pro tempore do CMC.
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O resultado dessas discussões se expressou em outubro de 2003, 
quando foi assinado o acordo interinstitucional9 entre CPC e CMC, 
como “primeira fase do processo de instauração do Parlamento 
regional do Mercosul”.10 O acordo interinstitucional previu o com-
promisso do CMC de consultar previamente a CPC nas negociações 
que demandassem aprovação legislativa, e em contrapartida a CPC 
assumiu o compromisso de agilizar a internalização das normas 
do Mercosul nos Congressos Nacionais através de suas Seções 
Nacionais.

Observa-se que os estudos voltados para a instalação do Par-
lamento caminhavam no sentido de operacionalizar o vínculo dos 
parlamentares com o órgão do Poder Executivo do Mercosul para 
cumprir as tarefas originárias da CPC de agilização e harmonização 
das normas. Como expressa Silvia Lospennato (2006, p.19): “La 
idea de criar un Parlamento Regional surge de la propia necesidad de 
dotar al proceso de integración de instrumentos para facilitar la conso-
lidación de sus objetivos originarios”.

Ainda assim, o acordo interinstitucional se apresentava como 
um grande avanço, pois a CPC, desde o seu início, buscava esse 
relacionamento direto com o CMC, e com esse acordo pela primeira 
vez teria condições de participar ativamente nas negociações com 
capacidade de influência. Porém, o acordo entre CMC e CPC não 
se efetivou: “[...] Lamentablemente este acuerdo interinstitucional 
nunca se reglamenta, y como en tantos otros casos, lo que parecía un 
salto cualitativo queda a mitad de camino, y nunca se vuelve efectivo” 
(Lospennato, 2006, p.20).

No entanto, os governos eleitos em 2003 na Argentina e Brasil,11 
eram a favor da ampliação do Mercosul, e desejavam “[...] im-
pulsionar decididamente, no processo de integração regional, a 
participação ativa da sociedade civil, fortalecendo os organismos 
existentes, bem como as iniciativas que possam contribuir para a 

 9 Denominada emenda Alonso
 10 Mercosur/CPC/DIS. 08/2003.
 11 Néstor Kirchner e Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente.
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complementação, a associação e o diálogo amplo e plural” (Consen-
so de Buenos Aires, 2003).

Essa carta de intenções se transformaria em um plano de ação do 
bloco quando foi aprovada a Decisão CMC Nº 26/03 pelos quatro Es-
tados Partes, contendo em anexo o Programa de Trabalho 2004-2006 
que estabelece diretrizes comuns para as ações comerciais, na primeira 
parte do documento. Na segunda parte do referido documento, deno-
minada “Mercosul Social”, se propõe impulsionar a participação da 
sociedade civil e a visibilidade cultural do processo de integração.

No item 3, denominado “Mercosul Institucional”, há conside-
rações para fortalecer democraticamente o bloco, através de estudos 
para aprimoramento nas instituições do Legislativo e do Judiciário 
na integração (respectivamente, tratando do Parlamento no Merco-
sul e do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul). No que se 
refere ao Parlamento, o documento expressa

[...] considerar, no ano de 2004, proposta que elabore a CPC, rela-
tiva ao estabelecimento do Parlamento Mercosul, de acordo com a 
solicitação realizada pelos Presidentes dos Estados Partes do Mer-
cosul, considerando como uma primeira etapa, o Acordo Interinsti-
tucional subscrito pelo CMC e a CPC. (CMC, 2003)

Em dezembro de 2004, na XXVII Reunião do CMC em Belo 
Horizonte, Brasil, foi aprovado pelo Conselho a DEC. Nº 49/04 
que decidiu: Art. 1. “dar continuidade à criação do Parlamento do 
Mercosul, como órgão representativo dos povos dos Estados Partes 
do Mercosul” e, como expressa o 2º artigo, investe a

Comissão Parlamentar Conjunta na qualidade de comissão 
preparatória, para realizar todas as ações que sejam necessárias para 
a instalação do Parlamento do Mercosul. Esta instalação deverá efe-
tivar-se antes de 31 de dezembro de 2006. A Comissão Parlamentar 
Conjunta elaborará um relatório de atividades, bem como o respec-
tivo projeto de Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul 
para consideração do Conselho do Mercado Comum. (CMC, 2004)
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A CPC constituiu o Grupo Técnico de Alto Nível (GTAN) para 
auxiliá-la na elaboração da arquitetura institucional do Parlamento. 
A elaboração do anteprojeto evidenciou as divergências entre os 
parlamentares, com difíceis negociações entre as seções nacionais 
da CPC em relação à tomada de decisão, representação (paritária 
ou proporcional), etapas de transição, mecanismos de eleição, entre 
outras (Lospennato, 2006).

Essas questões foram apresentadas na Cúpula da CMC em As-
sunção (19 e 20 de junho de 2005), quando houve intercâmbio de 
propostas entre a CPC e o Subgrupo de Trabalho nº 2 que propôs 
“[...] algunas modificaciones, en general limitativas de los alcances del 
proyecto original, que forma finalmente acordadas por ambos órganos” 
(Lospennato, 2006, p.21). Em 8 de dezembro de 2005, na XXIX 
Reunião do CMC, foi aprovada o Protocolo Constitutivo do Parla-
mento do Mercosul, pela sua DEC. Nº 23/05.

Em 22 de julho de 2006, durante a XXX Reunião do CMC, os 
chefes de Estado reiteraram em seu “Comunicado Conjunto” a 
importância da instalação do Parlamento no Mercosul para a conso-
lidação e democratização da integração,

Expresaron su satisfacción por la labor de la Comisión Parlamen-
taria Conjunta durante el primer semestre, en relación a la agenda de 
instalación del Parlamento del Mercosur. En este sentido, coincidieron 
en que su puesta en marcha constituirá un hito fundamental para 
consolidar la integración y la vigencia de los valores democráticos del 
Mercosur, contribuyendo a generar una amplia base de participación 
ciudadana y a reafirmar la legitimidad, la pluralidad y el equilibrio 
institucional del bloque. Alentaron, asimismo, a la Comisión Parla-
mentaria Conjunta a continuar trabajando para dar cumplimiento al 
objetivo de que el Parlamento del Mercosur sea instalado antes del 31 
de diciembre de 2006 tal cual se ha establecido en su Protocolo Consti-
tutivo (CMC, 2006).

Analisando o período de transição, percebe-se que os parlamen-
tares dos quatro países tiveram sua participação restrita à Comissão 
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Parlamentar Conjunta do Mercosul, sem apresentar individualmen-
te ou por meio de seus partidos um maior interesse em aprofundar 
e ampliar seu papel no Mercosul (Mariano, 2001). Apesar desse 
desinteresse, após o Protocolo de Ouro Preto a situação formal da 
Comissão Parlamentar Conjunta obteve avanços porque, de algum 
modo, a sua participação foi ampliada. No entanto, sua situação real 
não se alterou, já que a Comissão permaneceu distante das negocia-
ções e sem participar do processo decisório, que continua restrito aos 
participantes do Poder Executivo dos governos.

Uma vez que a integração no Mercosul pressupõe alguma forma 
de integração também na esfera social, isto exigiria maior informa-
ção e criação de canais de participação social, possibilitando maior 
governança sobre o processo. Os partidos políticos seriam um dos 
principais canais de transmissão de informações e demandas. Eles 
fariam a conexão entre a sociedade civil e os órgãos executivos 
governamentais encarregados de tomar as decisões no âmbito da 
integração. Sem a participação efetiva dos partidos políticos torna-se 
difícil concretizar de forma satisfatória essa vinculação entre a socie-
dade e o Estado. Assim, apenas os grupos organizados conseguiram 
ter alguma atuação nesse sentido, mas ela está voltada para os seus 
interesses particulares.

O envolvimento dos parlamentares é dificultado por vários as-
pectos. Em primeiro lugar está a própria ausência de uma tradição 
de intervenção parlamentar na formulação da política externa dos 
países-membros do Mercosul, função normalmente concentrada 
nos Poderes Executivos. Outro aspecto a ser considerado é a ausên-
cia de identidades políticas entre as esferas partidárias dos quatro 
países, possibilitando uma maior cooperação e interação entre os 
parlamentares.

No entanto, um ponto central para entender a atuação e o pa-
pel dos parlamentares no Mercosul está vinculado à própria lógica 
institucional e decisória desse processo. Desde o seu início, a cria-
ção de um Parlamento ou qualquer outro tipo de instância com 
caráter supranacional encontrou forte resistência dos governos. 
A estrutura decisória do Mercosul apoia-se sobre a negociação 
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intergovernamental, sem a criação de órgãos supranacionais, como 
no caso europeu.

Entramos aqui num ponto central da estratégia dos governos pa-
ra o Mercosul: as justificativas em defesa do intergovernamentalis-
mo (compartilhadas em boa medida pelos representantes brasileiros 
e argentinos), apontam para os riscos resultantes de uma estrutura 
supranacional, devido à sua autonomia em relação aos Estados, po-
dendo criar uma lógica de ação ou estratégia próprias.

Nesse sentido, a perspectiva razoavelmente homogênea entre 
os tomadores de decisão do Mercosul, ao menos por ora, é a de que 
o processo de integração regional deve continuar avançando sob o 
formato intergovernamental, fazendo as adequações necessárias de 
acordo com as necessidades que surgem com o avanço da integração. 
Essa posição gerou desconforto nos representantes parlamentares 
que reivindicavam no âmbito da CPC a ampliação da institucionali-
zação com a criação de órgãos com capacidade decisória e autônomos 
em relação aos representantes do Poder Executivo (Mariano, 2001). 
Assim sendo, para os parlamentares, o fortalecimento de sua inter-
venção no Mercosul passaria necessariamente pela criação de um 
Parlamento regional, aos moldes do europeu.

Esse mimetismo institucional não levou em conta o fato de que 
desde sua criação em 1952 até 1979, quando ocorreram as primeiras 
eleições diretas, o Parlamento Europeu vivenciou um intenso debate 
em torno de suas funções e papel no âmbito da integração regional. 
Previsto desde o princípio como uma instância de representação 
social a ser eleita por voto direto, a Assembleia Comum da Ceca 
(Comunidade Europeia do Carvão e do Aço), e posteriormente o 
próprio Parlamento Europeu, enfrentou resistências dos governos 
em fortalecer essa instituição.

Dessa forma, o Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mer-
cosul foi aprovado pelo Conselho do Mercado Comum (CMC) em 
dezembro de 2005. Em linhas gerais, este Protocolo define como 
funções básicas dessa nova instituição:
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• fortalecer a cooperação entre os Parlamentos;
• agilizar a incorporação das normas do Mercosul nos ordena-

mentos jurídicos de cada país;
• contribuir para a representação dos interesses dos cidadãos;
• fortalecer o compromisso democrático do Mercosul.

Sua instauração retoma a questão das preocupações governa-
mentais, nas quais a democracia é um aspecto central, pois garante 
legitimidade às decisões e serve como instrumento para minimizar 
as mobilizações contrárias à integração. Qual o tipo de democracia 
está se consolidando no Mercosul, onde o Parlamento fica su-
bordinado ao Poder Executivo e não tem capacidade de interferir 
eficazmente na política externa que este implementa? Esse ques-
tionamento tende a ganhar força entre os parlamentares na medida 
em que as pressões sociais se intensificam e estes sentem maior 
necessidade de intervir.

O valor democracia é compartilhado pelos países que compõem 
o Mercosul, mas sua aplicabilidade formal ocorre apenas no âmbito 
nacional, tendo sido de difícil implantação nas estruturas insti-
tucionais do bloco regional. Isto foi um elemento que contribuiu 
para a percepção negativa do Mercosul. Uma apreciação positiva 
do papel da cláusula democrática nas relações entre os países coe-
xiste com a crescente sensibilidade em relação ao chamado déficit 
democrático.

A criação de um Parlamento no Mercosul é, sem dúvida, um ele-
mento necessário para a democratização do processo de integração, 
assim como para o seu aprofundamento. Porém, não é suficiente. A 
democracia pressupõe a possibilidade do conflito de interesses e da 
disputa equilibrada em termos de poder entre as partes. No Mer-
cosul isso não acontece, havendo claramente um desequilíbrio em 
favor dos representantes do Poder Executivo.

Assim sendo, a ideia de criar um Parlamento no Mercosul vai 
muito além da discussão sobre intergovernamentalismo e supra-
nacionalidade, estando diretamente ligada ao papel e às funções do 
Congresso no tocante à política externa. A constituição de um órgão 
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desse tipo ultrapassa a esfera da CPC e da estrutura institucional, 
exigindo mudanças amplas e complexas que dificilmente poderão 
ocorrer no médio prazo, como pretendem os parlamentares.

Discussão semelhante a essa pode ser encontrada no caso euro-
peu, pois apesar do processo de integração ter se iniciado em 1949 
com a constituição do Conselho da Europa e aprofundado dois anos 
depois (1951) com a assinatura de um tratado de cooperação econô-
mica instituindo a Ceca por meio do Tratado de Paris, permaneceu 
como um processo de caráter intergovernamental, centrado na par-
ticipação quase exclusiva dos governos.

O estabelecimento de instâncias com caráter supranacional e de 
representação social foram bem posteriores. No caso do Parlamento 
Europeu, este só foi concebido a partir dos tratados da Comunidade 
Econômica Europeia (CEE) e da Comunidade Europeia da Energia 
Atômica (Ceea, dita Euratom). Ambos os acordos foram denomi-
nados Tratados de Roma, embora tenha sido o acordo da CEE que 
instituiu os princípios orientadores e delimitou o quadro de ação 
legislativa das instituições comunitárias, ou seja, definiu políticas 
comuns aos países do bloco, criando definitivamente a necessidade 
da existência de um poder legislativo comunitário.

Consequentemente, a então Assembleia Comum da Ceca 
tornou-se extensiva ao conjunto das três comunidades, sendo que a 
primeira sessão deste novo aglomerado ocorreu em março de 1958, 
com a de denominação de “Assembleia Parlamentar Europeia” e 
somente intitulada “Parlamento Europeu” a partir de 1962.

Os Tratados de Roma previram a formação de um mercado co-
mum efetivo entre os três conjuntos num período de 12 anos, sendo 
que esse processo terminaria em 31 de dezembro de 1969, porém a 
união aduaneira (objetivo principal) foi consagrada ainda em 1968 
sem, entretanto, eliminar todos os obstáculos para a livre circulação. 
Paralelamente a este processo ocorreu a primeira alteração no plano 
institucional, introduzida pelo Tratado de Fusão de 8 de Abril de 
1965, em vigor desde 1967, que instituiu um Conselho e uma Co-
missão únicos para as Comunidades Europeias (Ceca, CEE, Ceea) e 
que impôs o princípio da unidade orçamentária.
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Terminado o período transitório, o Parlamento Europeu ganhou 
evidência. Em abril de 1970, o Tratado de Luxemburgo dotou pela 
primeira vez poderes de decisão orçamentária ao órgão legislativo 
comunitário em decorrência da decisão do Conselho, que criou um 
sistema de recursos próprios para a Comunidade, os quais substituí-
ram as contribuições financeiras dos Estados-membros.

Pouco tempo depois, o Tratado de Bruxelas (de 1975) conferiu ao 
Parlamento novos poderes que o autorizaram a rejeitar propostas de 
orçamento e dar meios à Comissão quanto à execução orçamentária. 
O referido Tratado instituiu igualmente o Tribunal de Contas, um 
organismo responsável pela fiscalização das contas e pela gestão 
financeira, que começou a exercer as suas funções em 25 de outubro 
de 1977. Além disso, o Ato de 20 de setembro de 1976 conferiu ao 
Parlamento uma nova legitimidade e uma nova autoridade ao esta-
belecer a sua eleição por sufrágio universal direto pelas populações 
da Comunidade. As primeiras eleições ocorreram em junho de 1979 
(Kreppel, 2002; Pfetsch, 2001).

Percebe-se por este breve relato que a incorporação da partici-
pação parlamentar e a democratização do processo como um todo 
aconteceram a partir de um amadurecimento da cooperação e de um 
aprofundamento na integração, na qual também houve uma tensão 
entre os defensores do aprofundamento e aqueles que desejavam um 
processo mais pragmático (Hix; Noury; Roland, 2007).

Contudo, os Países-Membros da Comunidade Europeia bus-
caram maneiras de formar uma comunidade política para o bloco 
desde o início da década de 1960. Várias tentativas foram execu-
tadas durante essa década e a posterior sem, porém, conseguirem 
resultados objetivos que alcançassem mudanças significativas. 
Em julho de 1981, o Parlamento Europeu criou uma Comissão 
dos Assuntos Institucionais destinada a elaborar um projeto de 
alteração dos Tratados existentes que previa o exercício do Poder 
Legislativo através de um sistema bicameral muito semelhante a 
um Estado federal, pretendendo com isso estabelecer um equilíbrio 
entre o Parlamento Europeu e o Conselho (Pfetsch, 2001).
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Através de um longo processo de conferências e várias reuniões 
do Conselho, este projeto formulado no Parlamento foi sendo modi-
ficado até se chegar, em 1985, à formulação do Ato Único Europeu 
(AUE) que entrou em vigor em julho de 1987. O Ato Único Euro-
peu constituiu a primeira modificação substancial dos Tratados de 
Roma e tinha como grandes objetivos: a realização do grande mer-
cado interno para o início de 1993; o reforço do papel do Parlamento 
Europeu – visando atenuar o déficit democrático observado no siste-
ma decisório comunitário -; e a melhoria da capacidade de decisão do 
Conselho (Kreppel, 2002; Hix; Noury; Roland, 2007).

Os poderes da Comunidade foram reforçados através da criação 
de novas competências: capacidade monetária; política social; coe-
são econômica e social; investigação e desenvolvimento tecnológico; 
e ambiente. O AUE instituiu igualmente, em nível de Tratado, um 
processo de cooperação no domínio da política externa.

A primeira constatação a partir dessa retrospectiva sobre o caso 
europeu, é que não foram as eleições diretas que fortaleceram o Par-
lamento Europeu, embora possam ter contribuído para sua legiti-
mação e visibilidade. Seus poderes foram reforçados com o AUE que 
expressou a disposição dos governos em alterar significativamente 
as regras institucionais.

Aceitaram que a partir daquele momento, a Comunidade não 
poderia mais concluir acordos de alargamento ou de associação sem 
o parecer favorável do Parlamento. Já no domínio legislativo, a ins-
tituição de um processo de cooperação entre o Parlamento Europeu 
e o Conselho, conferiu ao primeiro verdadeiros poderes legislativos, 
apesar de restritos. Por fim, esse processo transformou o Parlamento 
num verdadeiro órgão co-legislador, alçando-o a um nível seme-
lhante ao do Conselho.

A instituição do Tratado de Maastricht – assinado em fevereiro 
de 1992 – que entrou em vigor no final do ano de 1993 – para criar a 
União Europeia, significou uma nova etapa no processo que tendia 
a criar uma união cada vez mais estreita entre os países da Europa. 
Para tal, a União passou a dispor de um escopo institucional único, 
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composto pelo Conselho Europeu, o Parlamento Europeu, o Conse-
lho, a Comissão, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas.

Com isso a estrutura da União Europeia passou a ser composta 
por três pilares principais: as Comunidades Europeias, sendo que 
os Estados-membros exercem conjuntamente sua soberania através 
das instituições comunitárias; a política externa e a segurança co-
mum; e a cooperação nos domínios da justiça e dos assuntos internos 
(Hix; Noury; Roland, 2007).

Sem aprofundar essa breve reconstrução histórica do caso eu-
ropeu, nota-se que o aprofundamento da integração na Europa foi 
acompanhado por uma consolidação do papel do Parlamento nesse 
processo, mas não pela sua institucionalização. A mudança se origi-
nou nas disposições dos governos em fortalecer as instâncias comu-
nitárias e garantir-lhes mais autonomia. Essa percepção parece ter 
escapado aos defensores do Parlasul que apostaram em sua institu-
cionalização e na realização de eleições diretas para seus integrantes 
como elementos suficientes para promover um aprofundamento da 
integração.

A estrutura e organização do Parlasul

A instalação inaugural do Parlamento do Mercosul aconteceu no 
dia 14 de dezembro de 2006 em Brasília, para cumprir com os prazos 
estabelecidos pelo CMC, mas sua primeira sessão ocorreu em 7 de 
maio de 2007 já em sua sede em Montevidéu, quando os represen-
tantes parlamentares dos quatro países tomaram posse, elegeram 
a sua Mesa Diretora,12 e aprovaram seu Regulamento provisório, 

 12 Segundo o Regimento Interno do Parlasul, a Mesa Diretora é composta por 
Presidente e Vice-Presidentes representantes dos Estados Parte, com mandato 
de 2 anos, podendo serem reeleitos. (Art. 40) Na 1º etapa de transição adotou-se 
o sistema de pró-temporalidade – semestralmente alternam-se na presidência 
cada um desses representantes. Em síntese, suas atribuições são administra-
tivas, tratando das questões orçamentárias, da organização das reuniões, e 
composição das comissões permanentes. Suas decisões são tomadas por maioria 
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enquanto não se aprovou o seu Regimento Interno (aprovado em 06 
de agosto de 2007).

As competências do Parlasul foram definidas pelo artigo 4 do seu 
Protocolo Constitutivo, cujas atribuições básicas são:

a) fortalecer a cooperação entre os Parlamentos;
b) agilizar a incorporação das normas do Mercosul nos ordena-

mentos jurídicos de cada país;
c) contribuir para a representação dos interesses dos cidadãos;
d) fortalecer o compromisso democrático do Mercosul.

O fortalecimento da cooperação entre os Parlamentos, fica expli-
citado nos incisos 14 e 15 do artigo 4, de maneira que o Parlasul deve 
elaborar estudos e anteprojetos de normas nacionais, orientados à 
harmonização das legislações nacionais dos Estados Partes, e devem 
desenvolver junto com os Parlamentos nacionais, ações e trabalhos a 
fim de cumprir sua atividade legislativa.

Para a agilização das normas do Mercosul no ordenamento ju-
rídico de cada país que necessite de aprovação parlamentar, faz-se 
necessário, antes de mais nada, o estabelecimento claro dos fluxos de 
informação, especialmente entre os órgãos decisores e os Parlamen-
tares no âmbito regional, e desses com os Parlamentos Nacionais. 
Nesse sentido, os fluxos de informação para agilização das normas 
do Mercosul foram definidos pelo inciso 12 do artigo 4 do Protocolo 
Constitutivo do Parlamento do Mercosul (PCPM):

• Com o objetivo de acelerar os correspondentes procedimen-
tos internos para a entrada em vigor das normas nos Estados 
Partes, o Parlamento elaborará pareceres sobre todos os 
projetos de normas do Mercosul que requeiram aprovação 

simples (Art.41 Inciso 1). O Presidente da Mesa Diretora tem a função de re-
presentar o Parlasul (Art. 51) e em síntese: comunicar os assuntos apresentados 
e distribuir os diferentes assuntos entre as comissões ou ao Plenário, conforme 
o caso; preparar a ordem do dia e submetê-la à aprovação da Mesa Diretora 
(Art.52); encaminhar os resultados do Parlasul ao CMC. 
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legislativa em um ou vários Estados Partes, em um prazo de 
noventa dias (90) a contar da data da consulta. Tais projetos 
deverão ser encaminhados ao Parlamento pelo órgão decisó-
rio do Mercosul, antes de sua aprovação.

• Se o projeto de norma do Mercosul for aprovado pelo órgão 
decisório, de acordo com os termos do parecer do Parlamen-
to, a norma deverá ser enviada pelo Poder Executivo nacional 
ao seu respectivo Parlamento, dentro do prazo de quarenta e 
cinco (45) dias, contados a partir da sua aprovação.

• Nos casos em que a norma aprovada não estiver em acordo 
com o parecer do Parlamento, ou se este não tiver se manifes-
tado no prazo mencionado no primeiro parágrafo do presente 
literal a mesma seguirá o trâmite ordinário de incorporação.

• Os Parlamentos nacionais, segundo os procedimentos inter-
nos correspondentes, deverão adotar as medidas necessárias 
para a instrumentalização ou criação de um procedimento 
preferencial para a consideração das normas do Mercosul que 
tenham sido adotadas de acordo com os termos do parecer do 
Parlamento mencionado no parágrafo anterior.

• O prazo máximo de duração do procedimento previsto no 
parágrafo precedente, não excederá cento oitenta (180) dias 
corridos, contados a partir do ingresso da norma no respecti-
vo Parlamento nacional.

• Se dentro do prazo desse procedimento preferencial o Par-
lamento do Estado Parte não aprovar a norma, esta deverá 
ser reenviada ao Poder Executivo para que a encaminhe 
à reconsideração do órgão correspondente do Mercosul. 
(PCPM, 2005).

O Parlamento do Mercosul herdou da CPC a característica de 
agilização da normativa do Mercosul no âmbito nacional e se es-
tabeleceu como um mecanismo institucional para regulamentar o 
aspecto consultivo da instância parlamentar do Mercosul. Como 
vimos anteriormente, o acordo interinstitucional entre CPC e CMC 
de 2003, não obteve efetividade por falta de regulamentação.
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O Congresso Nacional Brasileiro aprovou a Resolução Nº 1 de 
2007, que dispõe sobre a Representação Brasileira no Parlamento do 
Mercosul. No seu artigo 4º regulamenta a função da Representação 
Brasileira do Parlasul no exame das matérias emanadas dos órgãos 
decisores do Mercosul, no intuito de avaliar se a norma do Mercosul 
foi adotada de acordo com os termos do parecer do Parlamento do 
Mercosul, de modo que deva obedecer, portanto, a um procedimen-
to preferencial.

Esse procedimento refere-se à apreciação do respectivo decreto 
legislativo apenas pela Representação Brasileira do Parlasul, de 
modo a avaliá-lo quanto à sua constitucionalidade, juridicidade, 
adequação financeira e orçamentária, bem como, manifestar-se 
quanto ao mérito da matéria, podendo solicitar o pronunciamento de 
outras Comissões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 
caso julgue necessário devido à especificidade e complexidade do 
tema. Após concluída a apreciação, o parecer e o respectivo decreto 
legislativo serão devolvidos à Mesa da Câmara dos Deputados para 
numeração e inclusão na Ordem do Dia daquela Casa, e votado em 
plenário, primeiro pela Câmara e depois pelo Senado.

O artigo 5 da mesma Resolução, trata dos procedimentos que 
devem ser adotados quando as normas do Mercosul não estão sujei-
tas ao procedimento preferencial. Difere do artigo 4º no sentido que 
não cabe a exclusividade da apreciação da matéria pela Representação 
Brasileira do Parlasul. Portanto, cabe a Secretaria-Geral da Mesa 
da Câmara dos Deputados numerá-la e fazer a distribuição para as 
comissões permanentes pertinentes, e então, após concluída sua apre-
ciação nessas comissões, será incluída na Ordem do Dia da Câmara. 
Após votação em plenário, seguirá para o Senado Federal onde deverá 
ser apreciada pelas comissões permanentes do Senado e votado em 
plenário. “[...] Sin embargo, no se puede ignorar que al llegar al Senado 
brasileño, el tema ya fue apreciado por la Cámara de Diputados, en la 
cual mereció trámite ordinario, lo que significa, en la mayoría de los ca-
sos, varios meses o años de tramitación” (Ventura; Perotti, 2004, p.71).

A função de harmonização das legislações internas nos Estados 
Parte – herdada das atribuições da CPC e que enfim se regulamenta 
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– é de extrema importância para o fortalecimento do bloco, pois es-
tabelece forte convergência legislativa entre os Estados Partes (Los-
pennato, 2006). O trabalho da CPC nesse aspecto foi de escassos 
resultados, em parte, devido à falta de mobilização dos parlamenta-
res que a integravam e a sua falta de legitimidade nos Parlamentos 
Nacionais.

O inciso 14 do artigo 4, do Protocolo Constitutivo do Parla-
mento do Mercosul (2005) estabelece como uma das competências 
do Parlasul “elaborar estudos e anteprojetos de normas nacionais, 
orientados à harmonização das legislações nacionais dos Estados 
Partes, os quais serão comunicados aos Parlamentos nacionais com 
vistas a sua eventual consideração”(PCPM, 2005). Segundo o artigo 
97 do Regimento Interno do Parlamento, os anteprojetos13 de norma 
seguem os mesmos trâmites dos projetos de normas,14 estabelecido 
no artigo 95. Ou seja, devem ser encaminhados à Mesa Diretora do 
Parlasul que comunicará ao Plenário e o distribuirá à comissão ou 
comissões competentes para análise. Após aprovado na comissão 
ou comissões, deve ser encaminhado ao Conselho Mercado Comum 
por intermédio da Mesa Diretora.

As votações nas comissões, no plenário e da Mesa Diretora se-
guem regras específicas de acordo com o caso. As decisões podem 
ser por maioria simples, absoluta, especial ou qualificada, como 
define o artigo 15 do Protocolo Constitutivo do Parlasul e o artigo 
135 do seu Regimento Interno:

1) Para a maioria simples é preciso o voto de mais da metade dos 
Parlamentares presentes.

2) Para a maioria absoluta, o voto de mais da metade do total dos 
membros do Parlamento.

 13 Denominação das “[...] proposições orientadas à harmonização das legislações 
dos Estados Parte” (Parlamento do Mercosul, 2007).

 14 Projetos de norma do Mercosul são as proposições normativas apresentadas pa-
ra apreciação do Conselho do Mercado Comum (Art.95 do Regimento Interno 
Parlasul)
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3) Enquanto para a maioria especial, se requer o voto de dois 
terços do total dos membros do Parlamento, que incluam, 
por sua vez, Parlamentares de todos os Estados Partes.

4) Finalmente, para a maioria qualificada é necessário o voto 
afirmativo da maioria absoluta da representação parlamentar 
de cada Estado Parte. (Parlamento do Mercosul, 2007).

Segundo dispõe o artigo 136 do Regimento Interno do Parlasul, 
a aprovação de projetos de normas, anteprojetos de normas, relató-
rios sobre direitos humanos,15 disposições16 e pareceres17 requerem 
maioria absoluta no Plenário e maioria simples nas comissões. Já 
declarações,18 recomendações19 e relatórios,20 que são estudos ou 
comunicações sobre questões vinculadas ao desenvolvimento do 
processo de integração que o Parlasul realiza por iniciativa própria 
ou por solicitação de outros órgãos do Mercosul, requerem maioria 
simples no Plenário e nas comissões para serem aprovados. Possíveis 
propostas de reforma do regimento devem ter maioria qualificada 
no Plenário e maioria simples nas comissões para serem aprovadas.

Outro aspecto importante do Protocolo Constitutivo do Parla-
mento do Mercosul (2005) é a representação dos interesses dos cida-
dãos. Os incisos de 8 e 9 do artigo 4º do Protocolo tratam da tentativa 
desta instituição de vinculação com a sociedade civil, estabelecendo 

 15 Elaborado anualmente pela Comissão de Direitos Humanos (Art. 4 inc. 3 
PCPM).

 16 Disposições são normas gerais, de caráter administrativo, que dispõem sobre a 
organização interna do Parlamento (Art. 101 Regimento Interno Parlasul).

 17 Pareceres são as opiniões emitidas pelo Parlamento sobre projetos de normas, 
enviadas pelo Conselho do Mercado Comum antes de sua aprovação, que 
necessitem de aprovação legislativa em um ou mais Estados Partes. (Art. 94, 
PCPM)

 18 Declarações são as manifestações do Parlamento sobre qualquer assunto de 
interesse público. (Art. 98 Regimento Interno Parlasul)

 19 Recomendações são indicações gerais dirigidas aos órgãos decisórios do Merco-
sul. (Art. 99 Regimento Interno Parlasul)

 20 Relatórios são estudos realizados por uma ou mais comissões permanentes ou 
temporárias e aprovados pelo Plenário, que contenham análise de um tema 
específico. (Art. 100 Regimento Interno Parlasul)

Regionalismo_na_America_do_Sul__(MIOLO)__Graf_v1.indd   154 27/01/2016   17:34:50



REGIONALISMO NA AMÉRICA DO SUL  155

reuniões semestrais21 com o Fórum Consultivo Econômico-Social 
(FCES) para intercambiar informações sobre o desenvolvimento do 
Mercosul, e, através da elaboração de reuniões públicas com a socie-
dade civil e setores produtivos.

As audiências públicas foram previstas pelo artigos 83 a 88 do 
Regimento Interno do Parlasul (2007) sendo que

cada comissão [do Parlasul] poderá realizar reuniões públicas com 
organizações da sociedade civil, setores produtivos, organizações 
não-governamentais e movimentos sociais, para tratar de assuntos 
pertinentes à sua área de atuação, mediante proposta de qualquer 
membro ou por solicitação de entidade ou setor interessado. (Parla-
mento do Mercosul, 2007)

No entanto, as propostas e resultados surgidos na reunião não 
serão vinculantes, como define o artigo 87 do referido regimento. 
Outra forma de vinculação com a sociedade civil são os seminários, 
previsto pelo artigo 89, realizado também pelas comissões com a 
participação de especialistas convidados pelo Presidente da comis-
são, com caráter apenas informativo.

O inciso 10 do artigo 4 prevê outra forma para participação social 
possibilitando que qualquer particular, seja pessoa física ou jurídica, 
dos Estados Partes, possa encaminhar petições, relacionadas com 
atos ou omissões dos órgãos do Mercosul, ao Parlamento que o ana-
lisará e se for o caso, encaminhará aos órgãos decisores.

Caberá também ao Parlamento a realização anual de um rela-
tório sobre direitos humanos, como define o inciso 3 do artigo 4 de 
seu Protocolo Constitutivo e o inciso 2 do artigo 100 do Regimento 
Interno do Parlasul, sendo que a produção deste é de responsabi-
lidade da Comissão de Direitos Humanos e “[...] deve contar com 
a participação da sociedade civil, no sentido de apontar omissões e 
ações estatais que ferem estes direitos inerentes ao ser humano e de 

 21 Importante estabelecimento desse relacionamento entre o Parlamento e os 
representantes da sociedade civil através de vínculo institucional.
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promover trabalhos que colaborem para a diminuição das disparida-
des sociais” (Ribeiro; Martins; Santoro, 2007, p.34).

Na interpretação desses autores, as vinculações do Parlasul com 
a sociedade civil realizadas de forma consultiva, no intuito de reco-
lher informações e opiniões sobre o processo, são “[...] ferramentas 
que contribuem para a redução do déficit democrático do bloco [e] 
podem exercer influência na ampliação do acesso à informação e aos 
debates.” (ibidem, p.39).

A preocupação com a democracia é um aspecto bastante evidente 
no Protocolo Constitutivo do Parlasul. Nos dois primeiros incisos do 
artigo 4, os compromissos com a democracia e valores democráticos 
ficam explícitos, especialmente no inciso 2 que referenda os tratados 
e protocolos já firmados anteriormente nesse sentido – dentre eles, 
o Protocolo de Ushuaia que torna necessária a qualidade de Regime 
Democrático dos Estados Partes para participarem do Mercosul. 
Ainda, no inciso 18 verifica-se o intuito de elaborar mecanismos 
para incentivar a democracia participativa no Mercosul.

Tratando-se de participação social para a efetiva legitimidade do 
processo, devemos considerar as questões referentes à possibilidade 
do Parlasul para colocação de uma agenda no Mercosul, ou seja, a 
capacidade do Parlasul de, representando os interesses da sociedade 
civil, influir nas negociações regionais de maneira propositiva. Essa 
questão fica expressa no inciso 13, do artigo 4 que define a possibili-
dade que esse tem de “propor projetos de normas do Mercosul para 
consideração pelo Conselho do Mercado Comum, que deverá infor-
mar semestralmente sobre seu tratamento” (Protocolo Constitutivo 
do Parlamento do Mercosul, 2005).

O caráter propositivo é um avanço se considerado do ponto de 
vista que supera o legado da CPC, meramente consultivo. Porém, 
do ponto de vista das atribuições tradicionais do Poder Legislativo 
há claramente um desequilíbrio entre os Poderes, pois o Conselho 
Mercado Comum permanece sendo a instância com poder decisório 
máximo na integração. Ou seja, após os parlamentares do Mercosul 
elaborarem uma normativa, que deve ser discutida e votada, esta 
ainda deve passar pela avaliação do CMC que, em consenso entre os 
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Estados Partes, devem decidir pela aprovação ou veto dessa norma. 
Ou seja, em última análise, os parlamentares não tem capacidade 
legislativa na integração regional, pois o “[...] Parlamento do Mer-
cosul não [...] produz direito positivo supranacional” (Ribeiro; Mar-
tins; Santoro, 2007, p.31).

No entanto, o Parlasul apresenta possibilidades de promover a 
democracia ou ao menos amenizar o déficit democrático no âmbito 
regional, pois funciona “[...] como ponto de confluência dos inte-
resses coletivos e individuais, ao possibilitar local para realização 
de debates e definição de políticas setoriais, e auxiliar também no 
processo de internalização das normativas (ibidem, p.31).

Outra característica própria do Poder Legislativo é a capacidade 
de exercer controle sobre o Poder Executivo. Essa característica 
dos órgãos decisores pelo Parlasul não é plena visto que não têm 
controle sobre o orçamento do bloco (ibidem). No entanto, sua 
capacidade de fiscalizar as autoridades executivas foram ampliadas, 
visto que as normas elaboradas pelos órgãos decisores devem passar 
pela apreciação dos parlamentares do Parlasul ainda no processo de 
negociação.

Outra forma de exercer fiscalização do Executivo se dá por meio 
dos instrumentos estipulados nos incisos 6 e 7 do artigo 4 do seu Pro-
tocolo Constitutivo, onde fica definido que o Presidente Pro tempore 
do CMC, a cada início de mandato deve ir ao Parlasul apresentar 
o programa de trabalho com suas propostas para o semestre, e, ao 
final, deve apresentar relatório com as atividades realizadas durante 
o dito período. Dessa maneira os parlamentares podem exercer co-
brança política dos Presidentes do CMC.

Para a implementação do Parlamento ficou definido pelo seu 
Protocolo Constitutivo do Parlamento que haveria duas etapas de 
transição:

1) primeira etapa da transição: de 31 de dezembro de 2006 a 31 
de dezembro de 2010;

2) segunda etapa da transição: de 1º de janeiro de 2011 a 31 de 
dezembro de 2014.
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Na primeira etapa, cada delegação nacional teria 18 parlamen-
tares titulares que deveriam compor o Parlasul e seriam designados 
por seus respectivos Parlamentos Nacionais, ato que se deu na 1º 
Sessão do Parlamento do Mercosul em 7 de maio de 2007.

Os documentos previam que após a realização de eleições diretas 
para o Parlasul, o mandato parlamentar seria de 4 anos, podendo ser 
reeleito – como estabelece o artigo 10 e 11 do Protocolo Constituti-
vo –, e incompatível com o desempenho de mandato simultâneo em 
cargo legislativo ou executivo nos Estados Partes, assim como, com 
o desempenho de cargos nos demais órgãos do Mercosul.

Na segunda etapa de transição do Parlamento, o Protocolo Cons-
titutivo previa a realização de eleições diretas para os parlamentares 
que representarão a população no âmbito do Mercosul, de modo 
“[...] a assegurar uma adequada representação por gênero, etnias 
e regiões conforme as realidades de cada Estado” (PCPM, 2005). 
Previa-se que essas eleições diretas ocorreriam antes da conclusão da 
primeira etapa da transição – como estabelece a Terceira disposição 
transitório do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul 
(2005) –, “[...] deverão ser realizadas eleições específicas para o Par-
lasul por sufrágio direto, universal e secreto de Parlamentares, cuja 
realização dar-se-á de acordo com a agenda eleitoral nacional de cada 
Estado Parte”.22

A negociação da proporcionalidade deparou-se com diversas 
dificuldades para estabelecer os critérios para calcular a representa-
tividade de cada parlamentar. Os negociadores chegaram a um con-
senso de que não haveria sentido instituir uma representação muito 
ampla porque isso dificultaria o seu funcionamento – inclusive pela 
escassez de recursos, e a partir desse consenso o grande desafio 
referia-se ao imenso desequilíbrio populacional entre os países que 
impossibilitava a utilização de uma proporcionalidade pura porque 
haveria uma super-representação por parte do Brasil. A distribuição 

 22 O documento previa que em 2009 seriam realizadas as eleições na Argentina 
e Uruguai. No Brasil, essas eleições estavam previstas para acontecerem em 
outubro de 2010 (Goulart, 2008).
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de cadeiras deveria respeitar um certo equilíbrio de poder entre os 
países, mesmo que populacionalmente isso não seja real.

Nesse caso os parlamentares decidiram aplicar a regra de uma 
proporcionalidade atenuada. O acordo estabelece que somente 
Uruguai e Paraguai manterão os atuais 18 membros, Argentina terá 
26 parlamentares até realizar a eleição direta e após a mesma sua 
bancada subirá para 43, enquanto o Brasil ficará com 37 até o pleito 
e 74 após as mesmo.

A nova representação será ampliada na medida em que os paí-
ses implementem a nova regra de escolha de seus representantes 
parlamentares: a eleição direta que deveria ter ocorrido nos quatro 
países até o final da primeira etapa de implantação do Parlasul, mas 
somente o Paraguai cumpriu com o previsto,23 tendo sido fortemente 
criticado por seus parceiros porque o acordo de proporcionalidade 
não havia sido fechado e com isso, esse país forçava a definição de 
um tamanho para sua delegação pelo fato consumado.

As atribuições do Parlamento são operacionalizadas por suas 
comissões, que são responsáveis por realizar reuniões públicas com 
a sociedade civil, representar os cidadãos, trabalhar no sentido da 
harmonização de legislações dos países membros e proposição de 
normas, discutir e votar as propostas e os assuntos submetidos à 
sua consideração, e realizar audiências públicas com a presença de 
convidados para debater temas de sua competência, como estabelece 
o artigo 56 do Regimento Interno do Parlasul. Ficaram definidas, 
nesse momento, dez comissões permanentes do Parlasul, segundo 
o disposto no artigo 69 (Parlamento do Mercosul, 2007), sendo elas:

a) Assuntos Jurídicos e Institucionais;
b) Assuntos Econômicos, Financeiros, Comerciais, Fiscais e 

Monetários;
c) Assuntos Internacionais, Inter-regionais e de Planejamento 

Estratégico;

 23 O Paraguai já realizou duas eleições diretas para o Parlasul (2008 e 2013). A Ar-
gentina realizará essas eleições por primeira vez no segundo semestre de 2015.
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d) Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Esportes;
e) Trabalho, Políticas de Emprego, Seguridade Social e Econo-

mia Social;
f) Desenvolvimento Regional Sustentável, Ordenamento Ter-

ritorial, Habitação, Saúde, Meio Ambiente e Turismo;
g) Cidadania e Direitos Humanos;
h) Assuntos Interiores, Segurança e Defesa;
i) Infraestrutura, Transportes, Recursos Energéticos, Agricul-

tura, Pecuária e Pesca;
j) Orçamento e Assuntos Internos.

Observa-se que essas comissões permanentes abarcam uma ga-
ma ampla de assuntos, diferenciando-se das subcomissões criadas 
no período da CPC, que acompanhavam, em geral, os grupos de 
trabalho estabelecidos no GMC – grupos de trabalho que concen-
travam-se nos aspectos econômicos da integração.

Outra inovação é o estabelecimento de que as reuniões ordi-
nárias do Parlasul devem se realizar ao menos uma vez por mês, 
com a presença de representante de todas as bancadas nacionais. 
Esse último aspecto mostrou-se inconveniente para o funciona-
mento do parlamento regional porque suas atividades estão para-
lisadas desde a suspensão da participação do Paraguai, enquanto o 
restante da institucionalidade da integração seguiu com funciona-
mento normal.

A suspensão das atividades do Parlasul chama a atenção porque 
não afetou o funcionamento da integração e nem mesmo significou 
um empecilho para a continuidade das negociações, que levaram 
inclusive à incorporação formal da Venezuela no processo. Isso 
demonstra que a mera existência formal de uma instituição não é 
suficiente para implementar uma mudança nos rumos do bloco.

A mesma observação vale em relação a implementação da regra 
de eleições diretas para a escolha dos integrantes do Parlasul. Até 
agora não se percebe nas nações do Cone Sul mobilização parlamen-
tar mais significativa, com a pretensão de estimular o debate sobre o 
Mercosul na sociedade. Uma explicação é a falta de vontade política 
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decorrente da ausência de uma percepção clara sobre os benefícios 
resultantes de uma medida como essa. Os parlamentares, em geral, 
não têm clareza sobre quais seriam os custos e as vantagens de se 
candidatarem para o Parlasul.

A eleição direta para um parlamento regional pressupõe um 
amadurecimento do debate sobre a integração na esfera política, 
no sentido de estabelecer uma função real para esses parlamentares 
que vá para além das atribuições de despachantes das normativas 
do Mercosul (decididas por terceiros), de interlocutor da sociedade 
sem poder decisório ou de um controle precário sobre a execução dos 
planos de trabalho do CMC.

Ela também supõe uma discussão profunda sobre o projeto de 
integração que se pretende implementar em médio e longo prazo, e 
na incorporação desse modelo no projeto nacional e nas estratégias 
de desenvolvimento desses países, já não mais pensadas de forma 
isolada, mas inseridas numa lógica regional. Tudo isso implica a 
existência de um debate intenso nas instâncias políticas nacionais 
sobre o Mercosul, o que não se verifica.

Essa fragilidade é reconhecida pelos parlamentares e por repre-
sentantes da sociedade civil que participam de forma mais ativa no 
Mercosul. Adicione-se a essa preocupação o fato de que as eleições 
diretas para o Parlasul serão realizadas conjuntamente com votações 
para representantes de instâncias nacionais. Neste caso, a expe-
riência paraguaia demonstrou que sem um trabalho de divulgação 
prévio, o acoplamento dos dois pleitos desvia a atenção da temática 
regional para as questões de interesse imediato da população.

Canese (2009) e Castaign (2010) relataram que durante as elei-
ções paraguaias a questão da integração não foi debatida e que a 
população em geral não sabia porque estava votando para o Parla-
sul, quem eram os candidatos para representá-los nessa instituição 
e muito menos qual seria a função e papel destes no processo. Tal 
desconhecimento é visto com apreensão pelos parlamentares porque 
poderia se traduzir em descrédito com relação à sua atuação, refle-
tindo no parlamento regional a imagem desgastada que o âmbito 
legislativo enfrenta hoje nesses países.
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Superar esse desconhecimento é entendida como uma tarefa cen-
tral para fortalecer essa instituição e consolidar as bases para impul-
sionar a chamada democratização da integração. Algumas propostas 
estão sendo encaminhadas nesse sentido. Segundo o deputado Dr. 
Rosinha – redator da lei eleitoral brasileira referente às regras para 
a realização das eleições no Brasil dos deputados do Parlasul-, no 
projeto que transita hoje no Congresso Nacional propõe-se que 180 
dias antes das eleições haveria inserções e campanhas nos meios de 
comunicação explicando o Mercosul e o Parlamento.

No entanto, a questão central vai muito além da divulgação de 
informações. As eleições pressupõem uma mudança de comporta-
mento e de interesses nos atores. Os candidatos a representante no 
Parlasul seriam políticos dispostos a sair da rotina atual imposta pela 
agenda nacional e se voltar para as temáticas regionais, que no médio 
prazo não chamam a atenção da opinião pública.

Além disso, devem lidar com o seu atual despreparo para supe-
rar a cultura nacionalista e pensar numa lógica supranacional, pois 
percebe-se nos discursos e propostas apresentados no âmbito do 
Parlasul ainda uma tendência a defender a utilização de normas e 
regras de seus países de origem como parâmetros para aquelas que 
serão adotadas pela estrutura regional. As referências nacionais são 
intensas o suficiente para inibir a formação das chamadas famílias 
políticas, porque a cultura política destes atores está atrelada exclusi-
vamente à sua experiência doméstica, apesar dos esforços de alguns 
grupos políticos – especialmente de esquerda – para avançar nesse 
aspecto.

A perspectiva desses atores é que a nova regra – eleição direta – 
estimule a mudança desse comportamento, porque os parlamentares 
deixarão de dividir suas atenções entre a agenda da integração e as 
demandas nacionais, voltando-se exclusivamente para refletir sobre 
o projeto de integração que pretendem defender. A dedicação em 
tempo integral também facilitaria a aproximação entre os grupos po-
líticos porque se criaria um novo espaço de articulação desvinculado 
do debate nacional, predominando as convergências de interesses e 
de percepções sobre as nacionalidades ou filiações partidárias.

Regionalismo_na_America_do_Sul__(MIOLO)__Graf_v1.indd   162 27/01/2016   17:34:50



REGIONALISMO NA AMÉRICA DO SUL  163

Seguindo esse raciocínio é possível afirmar que a efetiva implan-
tação da nova regra e o amadurecimento da institucionalização do 
Parlasul tal como foi planejado, seriam capazes de democratizar o 
processo de integração e de aproximar essa temática do cotidiano 
das sociedades envolvidas, mas também despertarão um forte ques-
tionamento do atual modelo de integração no tocante à sua lógica 
institucional.
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