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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PARLASUL E A REPRESENTAÇÃO 

DIRETA 

Resumo 

Este trabalho tem como objeto de estudo a institucionalização do Parlasul sob 

as necessidades de aprofundamento do processo de integração regional e de torná-

lo mais democrático frente às populações dos Estados Partes. Este processo é 

perceptível na institucionalização de Parlamentos Regionais. Recentemente, 

assistiu-se no Mercosul a criação do Parlamento do Mercosul (Parlasul). É analisada 

a criação do Parlamento, bem como seu embrião- a Comissão Parlamentar Conjunta 

- desde os primeiros Tratados Normativos do Mercosul. Ademais, dentro dos marcos 

institucionais do Parlasul, o trabalho foca na implantação da Representação Direta 

para o Parlamento e as consequências destas eleições para o Mercosul e para o 

próprio processo de integração dos Estados Partes. A partir disso, o trabalho reflete 

também sobre a maneira que o processo de integração do Mercosul é gerido  –  

intergovernamentalismo  –  e como essa diretriz afeta na própria institucionalização 

do bloco, sobretudo no Parlasul e na representação direta recentemente 

empreendida pelo Parlamento. 

Introdução  

Dentro dos estudos da institucionalização da integração regional, em 

específico na construção e evolução dos Parlamentos Regionais, o trabalho tem 

como objeto de estudo a institucionalização do Parlamento do Mercosul (Parlasul) e 

a forma que se está construindo a representação direta dentro deste parlamento. 

Justifica-se a escolha deste uma vez que as eleições diretas no Brasil para o 

Parlamento do Mercosul, que estavam previstas para ocorrer já em 2014, foram 

adiadas para 2020. Por isso, é essencial pensar a maneira que o processo de 

instituição da representação direta se dará, uma vez que as votações, ainda que 

tenham sido adiadas, estão previstas no Tratado que institui o Parlamento. Junto à 

consolidação do Parlamento e da representação direta no mesmo mister se faz que 

haja um debate político e social em torno do tema. 

Objetivos 

O principal objetivo desse projeto é traçar um panorama sobre a construção 

do Parlasul e, subsequente, discutir a institucionalização desse mecanismo. Para 

isso, foram traçados três objetivos específicos: primeiramente, apresentar o órgão 

do Parlasul, levando em consideração o histórico e as estruturas iniciais do 



Mercosul, bem como as instâncias preliminares ao Parlamento do Mercosul, como a 

Comissão Parlamentar Conjunta (CPC). Em segundo lugar, examinar o 

aprofundamento da integração a partir da implantação da representação direta para 

o Parlasul. E, por fim, analisar o Parlamento como forma de aprofundar a 

institucionalização do Bloco, considerando o modelo de integração colocado em 

prática no Mercosul: o intergovernamentalismo.  

Metodologia 

Na pesquisa, serão utilizados documentos do Mercosul, como o Tratado de 

Assunção, o Protocolo de Ouro Preto e o Tratado Constitutivo do Parlamento do 

Mercosul. Da mesma forma, outros tratados normativos do Mercosul podem vir a ser 

utilizados ao longo do Trabalho. Além disso, serão utilizados artigos, teses de 

mestrado ou doutorado e textos que discutam o tema do Mercosul, do Parlasul, bem 

como dos processos de integração e do fenômeno dos Parlamentos Regionais. Tais 

fontes configuram o Trabalho com uma metodologia basicamente qualitativa.  

Desenvolvimento 

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi criado em 1991, com a assinatura 

do Tratado de Assunção entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A primeira 

menção de um órgão Parlamentar no âmbito do Mercosul se faz já no Tratado de 

Assunção. No Artigo 24, encontra-se a menção ao estabelecimento de uma 

Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. Em seguida, no Protocolo de Ouro 

Preto, assinado em 1994, é possível perceber um maior espaço para um esboço do 

Parlamento do Mercosul, isso porque é estabelecido, na estrutura institucional do 

bloco, a Comissão Parlamentar Conjunta (CPC), sendo tal Comissão descrita como 

o órgão representativo dos Parlamentos dos Estados Partes. Há uma breve 

descrição das atividades que a CPC teria cargo, como “acelerar os procedimentos 

internos correspondentes nos Estados Partes para a pronta entrada em vigor das 

normas emanadas dos órgãos do Mercosul” (PROTOCOLO DE  OURO PRETO, 

1994). A CPC também faria recomendações ao Conselho do Mercado Comum e 

seus integrantes seriam designados pelos respectivos parlamentos internos dos 

Estados Partes, de acordo com os procedimentos internos de cada um deles. 

Após a criação da CPC pelo Protocolo de Ouro Preto, o âmbito Parlamentar 

dentro do Mercosul só voltará a ser citado novamente no Protocolo Constitutivo do 

Parlamento do Mercosul, de 2005. Neste, institui-se o Parlamento do Mercosul 

(Parlasul) como órgão efetivo do bloco, substituindo a CPC. O próprio documento 



cita a “firme vontade políticade fortalecer e de aprofundar o processo de integração 

do MERCOSUL”, além da ideia de que a instalação do Parlasul se coaduna com 

“uma adequada representação dos interesses dos cidadãos dos Estados Partes” 

(PROTOCOLO CONSTITUTIVO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, 2005). 

Já neste Protocolo se estabelece que os parlamentares sejam eleitos pelos 

cidadãos de cada Estado Parte, por meio do sufrágio direto, universal e secreto, 

ainda que o mecanismo seja previsto de acordo com a legislação interna de cada 

Estado. Há no documento um cronograma de transição do Parlamento, visando 

adequar as mudanças da CPC para o Parlasul, bem como dando espaço hábil para 

os Estados Partes se coadunarem com as modificações necessárias. A primeira 

eleição para o Parlamento estaria prevista para o ano de 2014, estabelece-se que 

“todos os Parlamentares em exercício de funções no Parlamento durante a segunda 

etapa da transição, deverão ser eleitos diretamente antes do início da mesma” 

(idem), levando-se em consideração que a segunda etapa de transição corresponde 

ao período compreendido entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2014, de 

acordo com o Protocolo.  

Resultados Preliminares 

Como conclusões iniciais, pressupõe-se que o Parlasul contribua para a 

diminuição do déficit democrático dentro do bloco, sobretudo após a efetivação das 

eleições diretas para parlamentares. Além disso, uma vez consolidado, o Parlasul 

poderá trazer umadimensão político-social mais forte para o bloco, que foi 

constituído sob a égide de uma lógica comercial. 
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