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Maria Cristina Leite

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD)
Diego Augusto Diehl (Consultor Acadêmico)
Érica Massimo Machado (Oficial de Programa)
Lilia Maria Chuff Souto (Assistente de Programa)

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DESTE VOLUME:
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 
INSTITUCIONAL

No marco dos cinco anos do Projeto Pensando o Direito, a Secretaria de Assuntos 
Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ) traz a público novas pesquisas sobre temas 
de grande impacto público e social, buscando contribuir para a construção de um sistema 
normativo mais próximo da realidade e das necessidades da população brasileira. 

Esta publicação consolida os resultados das pesquisas realizadas pelas instituições 
selecionadas na Convocação 001/2011. A cada lançamento de novas pesquisas, a SAL 
renova sua aposta no sucesso do Projeto, lançado em 2007 com o objetivo de qualificar e 
democratizar o processo de elaboração legislativa. Com essa iniciativa, a SAL inovou sua 
política legislativa ao abrir espaços para a sociedade participar do processo de discussão 
e aprimoramento do ordenamento normativo do país. Isso tem sido feito, entre outras 
formas, pelo fortalecimento do diálogo com o campo acadêmico a partir da formação de 
grupos multidisciplinares que desenvolvem pesquisas de escopo empírico, como esta 
aqui apresentada.

A inclusão do conhecimento jurídico de ponta no debate público tem estimulado tanto 
a academia a produzir e conhecer mais sobre o processo legislativo, quanto qualificado 
o trabalho da SAL e de seus parceiros. Essa forma de conduzir o debate sobre as leis 
contribui para o fortalecimento de uma política legislativa democrática, permitindo a 
produção plural e qualificada de argumentos utilizados nos espaços públicos, sobretudo 
perante o Congresso Nacional, o governo e a opinião pública.

O Projeto Pensando o Direito consolidou, desse modo, um novo modelo de participação 
social para a Administração Pública. Por essa razão, em abril de 2011, o projeto foi premiado 
pela 15ª edição do Concurso de Inovação na Gestão Pública Federal da Escola Nacional 
de Administração Publica (ENAP).

Para ampliar a democratização do processo de elaboração legislativa, os resultados 
das pesquisas promovidas pelo Projeto são incorporados sempre que possível na forma de 
novos projetos de lei, de sugestões para o aperfeiçoamento de propostas em discussão, de 
orientação para o posicionamento da SAL e dos diversos órgãos da Administração Pública 
sobre os grandes temas discutidos no processo de elaboração normativa. Ademais, a 
publicização das pesquisas por meio da Série Pensando o Direito permite a promoção de 
debates com o campo acadêmico e com a sociedade em geral, demonstrando compromisso 
com a transparência e a disseminação das informações produzidas.
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O presente caderno configura-se como a versão resumida de extensa pesquisa, 
disponível em sua versão integral no sitio eletrônico da SAL/MJ (http://www.mj.gov.br/
sal), somando-se assim a mais de 40 publicações que contribuem para um conhecimento 
mais profundo sobre assuntos de grande relevância para a sociedade brasileira e para a 
Administração Pública.

Brasília, dezembro de 2012.

Marivaldo de Castro Pereira
Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça
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APRESENTAÇÃO DA PESQUISA
Criado em 1991, o Mercado Comum do Sul, MERCOSUL, produziu, em duas décadas, 

2.468 normas (1991-2011). Muito se escreveu, no Brasil, sobre o direito do MERCOSUL. 
No entanto, pouco se estudou o modo pelo qual ocorre, de fato, a internalização destas 
normas no direito brasileiro.

Por isto, felicitamos a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça 
e o PNUD pela inclusão deste tema na Série Pensando o Direito, que constitui, por sua 
qualidade e ousadia, um grande marco da pesquisa jurídica no Brasil. 

Graças a este projeto de pesquisa, o Instituto de Relações Internacionais da Universidade 
de São Paulo encontrou, no Núcleo de Estudos de Política Comparada e Relações 
Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco, o parceiro ideal para analisar a 
incorporação das normas do MERCOSUL sob o enfoque da democracia e da integração 
regional. 

Multidisciplinar (Ciência Política, Direito e Relações Internacionais), a equipe 
compreendeu, para além da parceria USP/UFPE, professoras convidadas das universidades 
federais de Santa Maria e de Santa Catarina. Destaca-se, ainda, a participação de 3 alunos 
de graduação da USP e 2 de pós-graduação da UFPE.

Valendo-se de diferentes técnicas de pesquisa empírica e teórica – métodos quantitativos, 
questionários, revisão de literatura, estudos de caso e comparativos – , este trabalho oferece 
à sociedade um retrato da situação das normas do MERCOSUL em nosso país, além de 
sugestões para que sua internalização seja mais eficiente e legítima.

A pesquisa permitiu, ainda, trazer ao Brasil uma das maiores autoridades mundiais em 
estudos comparados e internacionalização do Direito: a professora emérita do Collège de 
France, Mireille Delmas-Marty, que dialogou gentil e diretamente com a equipe. Ademais, 
em três eventos públicos, dois deles transmitidos ao vivo pela internet, desfrutamos da 
interlocução de grandes especialistas em integração regional. 

Finalmente, esperamos que esta pesquisa contribua para a disseminação do necessário 
debate acadêmico, governamental, parlamentar e social sobre o MERCOSUL. 

Deisy de Freitas Lima Ventura
Janina Onuki
Marcelo de Almeida Medeiros

Coordenadores da Pesquisa                                                      
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Hermínia Tavares de Almeida, Matheus Soldi Hardt, Michelle Ratton Sanchez-Badin, Mireille 
Delmas-Marty, Paul Bouchet, Pedro de Abreu Dallari, Renata Álvares Gaspar, Ricardo 
Sennes, Rossana Rocha Reis, Sergio Andrés Madera, Sueli Gandolfi Dallari, Tarciso Dal 
Maso Jardim e Umberto Celli. 

Somos gratos, ainda, à Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (FUSP), 
especialmente ao seu Diretor, Antônio Marcos de Aguirra Massola; às autoridades 
governamentais e aos autores sociais que responderam a entrevistas e questionários; a 
Diego Diehl, Consultor do PNUD; aos servidores da Sub-Chefia para Assuntos Jurídicos 
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I. INTRODUÇÃO

Este texto é uma versão reduzida e simplificada do relatório de pesquisa sobre as 
modalidades de internalização das normas do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 
no ordenamento jurídico brasileiro, com o intuito de formular sugestões para o seu 
aperfeiçoamento. 

1.1. Delimitação do problema e objetivos

Nas últimas décadas, o vertiginoso desenvolvimento das normas internacionais 
transformou sua incorporação às ordens jurídicas nacionais em um grande desafio para 
os governos democráticos. Fruto da crescente interdependência entre os Estados, o 
fenômeno conhecido como “internacionalização do direito” ocorre em diversas dimensões 
(multilaterais, regionais, bilaterais e transnacionais). Ele compreende, além das fontes de 
direito clássicas, novos tipos de normatividade. 

Em todos os países do mundo, a inflação de instrumentos normativos, cujos conteúdos 
e graus de coercibilidade são profundamente heterogêneos, gera inúmeras dificuldades 
para os operadores do direito, contribuindo para o aumento da insegurança jurídica dos 
atores sociais e econômicos.

O Brasil, com sua crescente inserção internacional, por certo não escapa a este 
fenômeno. Segundo a Divisão de Atos Institucionais do Ministério das Relações Exteriores, 
apenas nos últimos 5 anos (entre janeiro de 2007 e 27 de agosto de 2012), o Brasil assinou 
1.794 novos tratados internacionais, dos quais 205 são multilaterais. Não resta dúvida, 
portanto, quanto ao vulto do problema da internalização de normas internacionais no Brasil. 
Em estudo de referência sobre o tema, o Ministro Rodrigo Gabsch, sustenta a “dificuldade 
de distinguir-se de maneira peremptória, numa escala estatisticamente significativa, 
uma demora intencional provocada por questões políticas, de um atraso involuntário, de 
natureza processual”.

A integração regional faz parte desta nova realidade. Criado pelo Tratado de Assunção, 
em 26 de março de 1991, o MERCOSUL foi inicialmente concebido como um mercado 
comum. 

Segundo o artigo 1º do tratado fundador, este mercado comum implicaria, entre 
outras medidas, “a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países”, 
“o estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial 
comum em relação a terceiros Estados”; ”a coordenação de políticas macroeconômicas 
e setoriais entre os Estados Partes” e “o compromisso dos Estados Partes de harmonizar 
suas legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de 
integração”.
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Ainda muito distante da realização destes objetivos, o MERCOSUL conta atualmente 
com 5 Estados-membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela; e 5 Estados 
Associados: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Depois de uma longa letargia, o 
tema da integração regional retornou às manchetes, devido à suspensão da participação 
do Paraguai nas reuniões das instituições do MERCOSUL, e à concretização da plena 
adesão da Venezuela ao bloco.

Embora unanimente definido pela literatura especializada como não mais do que uma 
união aduaneira imperfeita, entre 1991 e 2011 o MERCOSUL produziu 2.468 normas, que 
concernem os mais variados campos da vida econômica e social. Muito além da política 
comercial, há normas sobre cultura, educação, gênero, meio-ambiente, migrações, trabalho 
e saúde, entre outras áreas. 

Registre-se que a expressão “norma” encontra-se na versão em português dos principais 
textos oficiais do Mercosul, referindo indiscriminadamente tanto um conteúdo normativo 
como o instrumento jurídico que o veicula.

Também é importante sublinhar que as normas emanadas dos órgãos do Mercosul 
possuem caráter obrigatório para os Estados-membros e devem,  quando necessário, 
ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais, por meio dos procedimentos 
previstos pela legislação de cada Estado Parte e conforme as disposições do Protocolo de 
Ouro Preto (Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do 
Mercosul, de 17 de dezembro de 1994). 

A supra citada expressão “quando necessário”, que figura no artigo 42 do Protocolo 
de Ouro Preto, tem sido interpretada de modo a permitir duas formas de dispensa de 
incorporação. Primeiramente, de forma coletiva, pela adoção de uma cláusula expressa 
no corpo da norma, devida à sua natureza interna corporis. Em segundo lugar, de forma 
individual, quando um Estado Parte entende que já existe norma nacional correspondente 
em seu ordenamento, bastando que o seu governo informe sobre dita existência à Secretaria 
do MERCOSUL, como esclarece a Decisão CMC n.23/00.

Figura n.1 - Critérios de dispensa de incorporação de normas
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De modo geral, pode se dizer que, quando o Estado brasileiro considera necessária a 
internalização, ela ocorre por meio de 3 procedimentos: 

• Modo padrão de internalização de atos internacionais ao ordenamento jurídico 
brasileiro - o Poder Executivo encaminha ao Congresso Nacional para apreciação, e, 
sendo aprovado, retorna ao Poder Executivo para ratificação, promulgação e publicação; 

• Internalização por simples Decreto executório da Presidência da República; 
• Publicação direta pelos Ministérios ou outros órgãos do Poder Executivo envolvidos 

na negociação da norma. 
Porém, há normas que escapam a quaisquer destes procedimentos, não sendo sequer 

publicadas em meios oficiais. Em geral, a nomenclatura atribuída ao ato internacional é 
o principal critério que enseja a diferenciação do procedimento de internalização, porém 
não é o único, e nem se aplica a todos os casos. 

Assim, de acordo com a Convocatória 01/2011 do Projeto Pensando o Direito, o objetivo 
desta pesquisa é investigar e construir bases estatísticas sobre os critérios efetivamente 
utilizados na identificação dos procedimentos utilizados pelos diferentes órgãos do governo 
federal para a internalização das normas do MERCOSUL, de maneira a esclarecer, dentre 
outros pontos, a eficiência do atual modelo normativo de incorporação em termos de 
tempo e de efetiva aplicação. Além disso, a pesquisa procurou verificar de que forma a 
internalização dos atos de integração do MERCOSUL aponta efetivamente para a tendência 
de regionalização das políticas públicas nacionais e a institucionalização, no Brasil, das 
decisões coletivas regionais.

1.2. Metodologia 

A fim de atender os referidos objetivos, a equipe recorreu aos seguintes utensílios 
metodológicos:

- revisão da literatura sobre integração regional, em particular sobre democracia, 
direito e participação social, a fim de situar a pesquisa no debate acadêmico contemporâneo;

- pesquisa empírica, por meio da construção de um banco de dados sobre as normas 
do MERCOSUL, da consulta a fontes primárias (atas e outros documentos), da realização 
de entrevistas ou aplicação de questionários junto a atores governamentais que participam 
do processo de internalização de normas, parlamentares e assessores legislativos, além 
de atores sociais;

- estudos de casos, com o acompanhamento detalhado do rito de internalização de 13 
decretos selecionados pela equipe, o estudo de setores específicos de regulação (normas 
econômicas e normas sobre migrações), além da análise de alguns processos judiciais 
que resultaram na aplicação, no Brasil, de normas ou laudos arbitrais do MERCOSUL;

- estudos comparados, tanto entre as formas de internalização de normas utilizadas 
nos demais Estados do MERCOSUL, como entre as formas de incorporação de outras 
normas internacionais no Brasil.
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Tendo o relatório final alcançado centenas de páginas e uma dezena de anexos, a 
presente síntese reflete apenas uma parcela dos seus resultados. 

Considerando que o tema é pouco e superficialmente debatido no país, optou-se 
pela exposição didática do processo pelo qual se elabora as normas do MERCOSUL, e 
pela apresentação dos resultados da pesquisa empírica, em especial da base de dados 
e das entrevistas, por entendermos que são imprescindíveis para a fundamentação das 
sugestões formuladas. 

A descrição detalhada da metodologia adotada e dos resultados obtidos encontram-se 
na versão completa do Relatório Final, disponível no portal do Projeto Pensando o Direito.

1.3. Enfoque e marco teórico

O debate sobre a internalização das normas do MERCOSUL nada tem a ver com 
eventuais restrições à soberania brasileira, tampouco com o atual estágio de integração 
deste bloco. O sistema decisório baseado no consenso com a presença de todos os Estados 
Partes garante que nenhuma norma seja adotada sem o expresso consentimento dos seus 
membros. Ademais, o Brasil é o líder inconteste do MERCOSUL.

Por outro lado, menos de 1 a cada 10 normas do MERCOSUL são submetidas pelo 
Poder Executivo ao Parlamento brasileiro. Isto significa que os índices de incorporação 
de normas dependem, em mais de 90% dos casos, exclusivamente do desempenho do 
Poder Executivo pátrio.

Esta realidade torna inócuos, no âmbito desta pesquisa, os velhos debates sobre 
monismo e dualismo, ou sobre intergovernamentalidade e supranacionalidade. O Brasil é 
um Estado dualista (cuja ordem jurídica exige a internalização das normas internacionais 
para que sejam vigentes, em alguns casos com prévia aprovação parlamentar) que participa 
de uma organização regional puramente intergovernamental. 

Nem o dualismo, nem a intergovernamentalidade explicam ou justificam a desordem 
em que se encontra a internalização das normas do MERCOSUL no Brasil. Tornar este 
processo mais eficiente não requer a adoção de graus de supranacionalidade. Ao contrário, 
o acréscimo de eficiência fortaleceria a soberania brasileira, resultando provavelmente na 
redução do número de normas, mas no aumento da transparência e do controle quanto 
à sua aplicação no Brasil.

As abordagens formalistas, que reduzem o MERCOSUL ao direito internacional público 
geral, tampouco nos interessaram. Primeiramente, elas são equivocadas do ponto de 
vista técnico, eis que o direito do MERCOSUL configura, desde o seu nascimento, o que 
a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas define como um regime especial 
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(com regras e dinâmica institucional próprias), dotado de um direito originário e de um 
direito derivado. Em segundo lugar, consideramos que o formalismo não explica, e ainda 
menos resolve, os problemas suscitados pela internalização das normas do MERCOSUL 
em relação ao seu necessário enquadramento ao regime democrático brasileiro.

Preferimos enfocar os processos de integração regional como partes do fenômeno da 
internacionalização do Direito. Trata-se de um cenário complexo de interação entre ordens 
jurídicas de diversas esferas, caracterizado por um extenso e profundo pluralismo que, 
em muitos aspectos, apresenta a desordem normativa como sua principal característica. 

Para Mireille Delmas-Marty, a internacionalização do direito é resultado de duas 
evoluções paralelas e complexas: de um lado, a globalização econômica; de outro, a 
universalização dos direitos humanos. Note-se que há uma clara distinção entre o tempo 
do universalismo, que avança de modo extremamente lento e de maneira descontínua, e 
o tempo da globalização, que avança de modo acelerado e permanente. 

Os processos de interação entre distintas ordens e sistemas jurídicos podem ser 
classificados em 3 grandes grupos, do menos ao mais profundo.

Figura n.2 – Processos de interação entre sistemas normativos

 

A interação normativa mundial pode expressar-se em âmbitos regionais, como é o 
caso do MERCOSUL, ou em espaços de caráter universal. Neste sentido, afirmaram-se 
historicamente os regimes jurídicos especiais, com funcionalidades distintas, aglutinados 
em torno de critérios geográficos (como os blocos regionais) ou materiais - tais como o 
direito do comércio internacional (Organização Mundial do Comércio), o direito internacional 
do trabalho (Organização Internacional do Trabalho), o direito internacional sanitário 
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(Organização Mundial da Saúde), etc. 

É comum que ocorram atritos ou mesmo contradições entre diferentes regimes 
internacionais. No entanto, eles não podem ser resolvidos por recursos extremos. Se é 
verdade que uma separação absoluta entre ordens jurídicas seria apenas formal, sem 
correspondência numa realidade de interações normativas intensas, também é preciso 
considerar que, no outro extremo, a simples fusão entre ordens jurídicas não é desejável 
por desrespeitar as particularidades de cada sistema jurídico. 

De acordo com Marcelo Neves, “as ordens estatais, internacionais, supranacionais, 
transnacionais e locais, consideradas como tipos específicos, são incapazes de oferecer, 
isoladamente, respostas complexamente adequadas para os problemas normativos da 
sociedade mundial. Os modelos de constitucionalismo internacional, supranacional ou 
transnacional, como alternativas à fragilidade do constitucionalismo estatal para enfrentar 
os graves problemas da sociedade mundial, levam a perspectivas parciais e unilaterais, não 
oferecendo, quando considerados isoladamente, soluções adequadas para os problemas 
constitucionais do presente”.

Ainda segundo Neves, “não se pode excluir conflitos ou colisões insanáveis entre ordens 
jurídicas, nem se pode eliminar definitivamente a pretensão ‘imperial’ de uma das ordens 
envolvidas em face das outras: nacionalismo, internacionalismo, supranacionalismo, 
transnacionalismo e localismo são avessos ao aprendizado recíproco”. O problema é 
“como solucionar essas disputas sem a imposição top down na relação entre ordens. (...) 
não cabe falar de uma estrutura hierárquica entre ordens: a incorporação recíproca de 
conteúdos implica uma releitura de sentido à luz da ordem receptora”.

1.4. Assincronia e policronia

Quanto ao ritmo das transformações das relações globais, dois fenômenos 
contemporâneos devem ser considerados: a assincronia e a policronia.

A assincronia decorre da pluralidade de escalas temporais em distintos espaços 
(transnacional, nacional, regional e/ou internacional), gerando diferentes ritmos de 
incorporação e implementação de direitos. Esta diferença de ritmo é aleatória e opaca, 
ensejando um pluralismo desordenado, que potencializa as tensões e os conflitos entre os 
diferentes regimes jurídicos. Além disso, a desordem das interações normativas dificulta 
qualquer tipo de controle democrático do direito vigente.

Já a policronia atribui uma conotação positiva às diferenças de velocidade na evolução 
dos processos de interação normativa, quando são previstas de antemão e tomam em 
conta os níveis de desenvolvimento de cada espaço normativo. O estabelecimento de um 
enquadramento jurídico que respeite as margens nacionais de apreciação possibilita a 
existência de um pluralismo ordenado.
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Como demonstraremos a seguir, o estudo do processo de incorporação das normas 
do MERCOSUL à ordem brasileira revelou a existência do fenômeno de assincronia. 
As sugestões aqui formuladas encaminham-se no sentido de promover a policronia, 
a fim de que nossas margens nacionais de apreciação sejam conhecidas, debatidas, 
redimensionadas e implementadas de modo coerente. 

Assim, não é negativo que existam prazos diferenciados, e eventualmente longos, para 
a entrada em vigor de normas regionais. Mas há desordem quando as diferenças no ritmo 
de internalização das normas são aleatórias, opacas, desprovidas de justificativa plausível 
e/ou resultam em violações de obrigações assumidas voluntariamente pelos Estados. Logo, 
do estabelecimento prévio e transparente de prazos, assim como de sua motivação e de 
seu cumprimento, depende a segurança jurídica do processo de integração regional. 

Por conseguinte, o problema da internalização de normas do MERCOSUL no Brasil 
tem início no seio das instituições do bloco que as elaboram.
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II. O PROCESSO LEGISLATIVO DO 
MERCOSUL

O direito originário do MERCOSUL compõe-se:
  
- do Tratado de Assunção (de 26 de março de 1991), 
- do Protocolo de Ouro Preto – Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre 

a Estrutura Institucional do MERCOSUL (de 17 de dezembro de 1994), 
-  do Protocolo de Olivos para a solução de controvérsias no MERCOSUL (de 18 de 

fevereiro de 2002) e 
 - do Protocolo Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL - PARLASUL (de 9 de 

dezembro de 2005).

Chama-se direito originário de uma organização internacional o tratado ou o conjunto de 
convenções lato sensu que instituem a organização, que determinam sua função (essencial 
à definição e ao alcance de sua personalidade jurídica), criam sua estrutura institucional 
e regulam seu processo de tomada de decisões. 

De regra, o direito originário é produzido em conferências intergovernamentais clássicas. 
Foi o caso do Tratado de Assunção e do Protocolo de Ouro Preto. Já o Protocolo de Olivos 
e o Protocolo constitutivo do PARLASUL foram aprovados por Decisões do Conselho do 
Mercado Comum, órgão superior do MERCOSUL.

O direito derivado do MERCOSUL é composto por:
  
- Decisões do Conselho Mercado Comum (inclusive as que aprovam Acordos 

provenientes das Reuniões de Ministros ou Reuniões Especializadas),
- Resoluções do Grupo Mercado Comum e 
- Diretivas da Comissão de Comércio do MERCOSUL.

Chama-se direito derivado de uma organização internacional o resultado de seu 
processo de tomada de decisões, ou seja, as normas produzidas no âmbito de sua estrutura 
institucional. 

Note-se que a tipologia normativa estipulada pelo já citado Protocolo de Ouro Preto 
limita-se a atribuir a denominação da norma conforme seu órgão de origem, sem especificar 
uma hierarquia entre ditas normas.

De acordo com o artigo 37 do mesmo Protocolo, as decisões dos órgãos do MERCOSUL 
serão tomadas por consenso e com a presença de todos os Estados Partes. Este sistema 
de tomada de decisões caracteriza um intergovernamentalismo puro; ou seja, não existe 
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transferência de competências estatais aos órgãos regionais.

Todos os foros do bloco são presididos, em princípio, pelo Estado que detém a Presidência 
Pro Tempore (PPT) do MERCOSUL (rodízio semestral por ordem alfabética). No momento 
(segundo semestre de 2012), o Brasil exerce a PPT.

2.1. A estrutura institucional do MERCOSUL

O MERCOSUL possui 3 órgãos dotados de poder decisório (CMC, GMC e CCM). Os 
órgãos desprovidos de poder decisório são chamados de órgãos dependentes. Cada órgão 
dependente é vinculado a um órgão decisório do MERCOSUL, a quem reporta sua produção 
normativa, ainda em estado de projeto de norma. 

Segundo a Secretaria do MERCOSUL (no Protocolo de Ouro Preto ainda designada 
Administrativa, denominação que foi alterada pela Decisão CMC 30/02) – que é um órgão 
auxiliar, desprovido de poder decisório, sediado em Montevidéu, Uruguai – o atual quadro 
orgânico do bloco é o seguinte.

 

Figura n.3 
 (páginas 24 e 25))

 
O referido quadro não contempla o número total de foros de negociação, eis que 

muitos sub-grupos, reuniões e grupos ad hoc subdividem-se em comissões, foros ou 
outras unidades com as mais diversas denominações. Algumas destas sub-divisões são 
criadas mas não são extintas, pelo que o calendário oficial de reuniões, mantido pela PPT 
de turno, é a única maneira de conhecer os foros efetivamente ativos (supondo que todas 
as reuniões são informadas à PPT). 

Estimamos que o MERCOSUL possua cerca de duas centenas de foros de negociação 
(entre órgãos auxiliares, técnicos e consultivos). Mas é importante frisar que o seu direito 
derivado produz-se exclusivamente no âmbito do Conselho Mercado Comum (CMC), do 
Grupo Mercado Comum (GMC) e da Comissão de Comércio (CCM), que são os únicos 
órgãos dotados de poder decisório, conforme o artigo 2 do Protocolo de Ouro Preto. 

Salvo a CCM, que se reúne periodicamente em Montevidéu, as demais reuniões ocorrem 
no Estado que exerce a PPT.

Apenas os “Acordos” provenientes das Reuniões de Ministros podem turbar ligeiramente 
o absoluto predomínio dos órgãos decisórios, na medida em que o Conselho dificilmente 
deixa de homologar uma norma que já mereceu a aprovação, e inclusive a assinatura 
formal, dos Ministros dos Estados-membros. Neste caso, a função do Conselho parece 
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ser homologatória.

Considerando que o maior número de normas do MERCOSUL provém do GMC (1.447 
Resoluções, logo, 58,63% do total), sua reorganização é de grande importância. 

Neste sentido, em norma recente (Decisão CMC n.12/12), o Conselho reconheceu 
não somente a proliferação de foros ligados ao GMC, como suas dúvidas em relação aos 
critérios para criação de cada órgão dependente. Na referida norma, o CMC sustenta a 
necessidade de “ordenar a estrutura atual dependente do GMC e estabelecer critérios 
gerais que orientem a criação de futuros órgãos compreendidos em sua órbita”. Para 
tanto, estabelece uma tipologia dos órgãos dependentes do GMC.

Figura n.4 - Tipologia dos órgãos dependentes do GMC, segundo a Decisão CMC n.12/12

Como costuma ocorrer com as normas do MERCOSUL, o texto da Decisão CMC n.12/12 
é impreciso. Podemos deduzir, menos pela norma, e mais pela evolução histórica dos foros 
do GMC, que os SGTs dedicam-se às negociações necessárias à constituição do mercado 
comum e de sua gestão, ou trabalhando temas claramente comerciais, ou trabalhando 
outros temas sob a perspectiva do livre comércio – por exemplo, normas sobre saúde 
que visam à circulação de mercadorias. Já as REs abrangem um espectro temático mais 
amplo, por vezes voltado à integração política. É o caso da Reunião Especializada da 
Mulher (REM), que trata de questões de gênero, em princípio desvinculadas dos temas 
necessários à constituição de um mercado comum.

Segundo o artigo 8° da mesma Decisão CMC n.12/12, os Subgrupos de Trabalho, as 
Reuniões Especializadas e os Grupos Ad Hoc poderão contar com uma estrutura interna 
própria, integrada por Comissões e Subcomissões. Assim, a Decisão n.12/12 não evita a 
proliferação de foros negociadores. Ao contrário, pretende regulá-la.
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A observação da Figura n.2 permite constatar, igualmente, que há um acavalamento 
de competências entre órgãos dependentes do CMC e do GMC. Voltando ao exemplo da 
saúde, SGT-11 e Reunião de Ministros da Saúde são órgãos distintos consagrados à mesma 
temática. O mesmo ocorre com o meio ambiente, o trabalho, etc. A multiplicidade de foros 
para tratamento dos mesmos temas seguramente é um elemento adicional de assincronia 
das normas do MERCOSUL.

2.2. Procedimento de consulta prévia para aprovação de normas

A incorporação das normas do MERCOSUL nos ordenamentos jurídicos nacionais há 
muito tempo constitui uma preocupação dos Estados. 

Na história do bloco, a norma que melhor reflete esta preocupação é a Decisão CMC 
n.20/02, sobre o “Aperfeiçoamento do sistema de incorporação da normativa MERCOSUL 
ao ordenamento jurídico dos Estados Partes”.

Por meio desta norma, instalou-se um complexo procedimento de consulta prévia aos 
órgãos competentes nacionais, a fim de evitar a aprovação de uma norma que não tem 
condições de ser incorporada em algum(ns) Estado(s). O mecanismo de controle chega 
a prever que o Estado estime um prazo e indique a modalidade de incorporação de cada 
norma, antes mesmo de sua aprovação no plano regional.

De forma resumida, pode-se representar o processo legislativo do MERCOSUL, segundo 
a Decisão CMC n.20/02, pelas duas figuras seguintes.

Figura n.5 – Trâmite nos foros de negociação (desprovidos de poder decisório)

Figura n.6 – Trâmite nos órgãos decisórios (CMC, GMC e CCM)

 



28

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

A depender do órgão, porém, pode haver tanto o maior detalhamento do rito para 
elaboração e aprovação de normas, como o respeito parcial ou a simples indiferença 
às regras gerais que acabamos de descrever. Esta dificuldade é relatada por algumas das 
autoridades que foram entrevistadas por nossa equipe, como demonstraremos no item 5.

Um exemplo de rito detalhado é o do Sub-Grupo de Trabalho n.11 “Saúde”, que possui 
uma metodologia de trabalho, pública (disponível na internet) e atualizada periodicamente. 
Tal metodologia pode ser representada pelo fluxograma seguinte, elaborado com base em 
informação oficial do Ministério da Saúde.

Figura n.7 – Processo legislativo do SGT-11 “Saúde”

 

A Decisão CMC n.20/02 cria, ainda, a obrigação de publicar as normas do MERCOSUL 
em seu texto integral, conforme seu artigo 7º. Este dispositivo é de grande importância 
porque evita a transposição incorreta dos conteúdos normativos, além de facilitar a busca 
da norma em questão nas bases de dados disponíveis.

Surpreendentemente, a Decisão CMC n.20/02 possui a cláusula de dispensa de 
incorporação na ordem jurídica brasileira. Por se tratar de norma sobre processo legislativo, 
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gerando direitos e obrigações externa corporis, é evidente que deveria ser incorporada às 
ordens internas.

Em 2004, a Decisão CMC n.22/04 complementou o processo legislativo do MERCOSUL 
com dispositivos específicos sobre a internalização de normas do bloco que não requerem 
aprovação parlamentar. Diferentemente da Decisão CMC n.20/02, seu artigo 4º determina 
a sua incorporação às ordens nacionais. Já o artigo 1º determina que tal internalização 
deveria ocorrer noventa dias após a sua adoção, em 7 de julho de 2004. No entanto, o 
Brasil jamais a incorporou, acumulando atualmente mais de 8 anos de atraso.

Temos aqui um claro exemplo de assincronia: trata-se de duas normas sobre o mesmo 
tema (processo legislativo), uma delas (a originária) com dispensa de incorporação, a outra 
(complementar) que requer incorporação, mas não foi incorporada.

A Decisão CMC n.22/04 determina, em seu artigo 2º, que “todas as Normas MERCOSUL 
deverão incluir a data de sua entrada em vigor”. Depois de reiterar a necessidade de 
aplicação do mecanismo de consultas criado pela Decisão CMC n.20/02, a 22/04 acrescenta:

Uma vez aprovadas pelos órgãos do MERCOSUL e recebida, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, a cópia certificada pela Secretaria do MERCOSUL, as Normas 
MERCOSUL deverão ser publicadas nos respectivos diários oficiais, de acordo com 
os procedimentos internos de cada Estado Parte, quarenta (40) dias antes da data 
nela prevista para sua entrada em vigor.

A publicação das Normas MERCOSUL nos diários oficiais implicará sua incorporação 
à ordem jurídica nacional, conforme o Artigo 40º do Protocolo de Ouro Preto.

Para efeitos da publicidade das Normas MERCOSUL, cada Estado Parte tomará 
as medidas necessárias para criar uma seção ou título especial em seu respectivo 
diário oficial.

As Normas MERCOSUL compreendidas no presente procedimento tornarão sem efeito, 
a partir de sua entrada em vigor, as normas nacionais em contrário, de igual ou menor 
hierarquia, de acordo com os procedimentos internos de cada Estado Parte.

Isto significa que, segundo o direito do MERCOSUL, a criação de uma seção própria 
no Diário Oficial para as normas do bloco já é obrigatória, o que infelizmente não ocorre 
no Brasil. 

Por outro lado, outra obrigação instituída pela norma em tela, que é a de publicar a 
norma no Diário Oficial pátrio, quarenta dias antes da data de sua entrada em vigor, prevista 
pela própria norma a ser incorporada, constitui um dos maiores problemas do direito do 
MERCOSUL, que é a ficção jurídica a respeito da vigência simultânea da suas normas.
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2.3. Ficção jurídica da vigência simultânea de normas

O MERCOSUL possui um sistema próprio de vigência de normas, mais complexo do 
que o direito internacional público ordinário (inclusive o de inspiração dualista).

De acordo com o Protocolo de Ouro Preto, uma vez incorporada a cada ordem nacional 
de acordo com os sistemas próprios de internalização de normas de cada Estado, a regra 
proveniente do MERCOSUL depende de um sistema complexo de notificação, a cargo da 
Secretaria do MERCOSUL:

Artigo 40 - A fim de garantir a vigência simultânea nos Estados Partes das normas 
emanadas dos orgãos do MERCOSUL previstos no Artigo 2 deste Protocolo [CMC, 
GMC e CCM], deverá ser observado o seguinte procedimento:

i) Uma vez aprovada a norma, os Estados Partes adotarão as medidas necessárias 
para a sua incorporação ao ordenamento jurídico nacional e comunicarão as mesmas 
à Secretaria Administrativa do MERCOSUL;

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.

 
Figura n.8 – Sistema de vigência simultânea do direito do MERCOSUL, segundo o Protocolo 

de Ouro Preto

 
Contudo, é importante ressaltar que o Brasil, na realidade, não se filia ao sistema 
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criado pelo artigo 40 do Protocolo de Ouro Preto, que mostra-se incompatível com a prática 
brasileira de incorporação de normas internacionais à ordem jurídica pátria. 

É fato que no Brasil, salvo disposição expressa, as normas do MERCOSUL entram 
em vigor no momento em que se completa sua internalização, sem que sua vigência 
seja condicionada a notificações posteriores. Exceção deve ser mencionada em relação 
aos Acordos provenientes das Reuniões de Ministros, para os quais parece haver 
alguma coordenação no sentido de promulgá-los apenas quando estiverem vigentes 
internacionalmente (ou seja, quando todos os Estados tiverem ratificado ou quando atingido 
o número de ratificações previsto pela própria norma).

Segundo Alejandro Perotti, o mesmo fenômeno ocorre nos demais Estados-membros 
do MERCOSUL, salvo, e apenas para uma parte das normas, no caso da Argentina.

Isto significa que o grau de vigência das normas do MERCOSUL nos Estados Partes é 
heterogêneo. É corriqueiro que uma norma importante, inclusive em matéria comercial, 
encontre-se em vigor num Estado e não no outro. 

Por outro lado, identificamos problemas de acesso à informação sobre o direito do 
MERCOSUL, em ao menos duas dimensões. 

A primeira se encontra na fase de elaboração das normas, quanto ao conhecimento 
do que está sendo negociado no âmbito do bloco. Segundo a Resolução GMC n.08/05, 
os projetos de normas e os anexos às atas das reuniões possuem caráter público, salvo 
quando um Estado Parte estime necessário atribuir-lhe caráter reservado. Os documentos 
de caráter reservado são de acesso exclusivo aos delegados dos Estados Partes. Basta, 
portanto, que um Estado solicite a reserva para que o documento deixe de ser acessível 
ao público. Sequer é necessária a motivação de tal pedido. A análise das atas das reuniões 
dos foros do MERCOSUL indica uma larga utilização do mecanismo da reserva. 

A segunda dimensão, que tem ainda maior relevância para esta pesquisa, é a ausência 
de transparência quanto à vigência das normas do MERCOSUL nos Estados-membros, 
que será tratada à parte.

2.4. Noção de prazo razoável estabelecida por laudo arbitral 

 O sistema de solução de controvérsias do MERCOSUL, criado pelo Protocolo de Brasília 
(de 1991, modificado pelo Protocolo de Olivos, em 2002) já teve ocasião de debruçar-se 
sobre o problema da internalização das normas do bloco. Trata-se do “Laudo do Tribunal 
Arbitral Ad Hoc do MERCOSUL constituído para decidir sobre a controvérsia apresentada 
pela República Argentina à República Federativa do Brasil sobre Obstáculos à entrada de 
produtos fitossanitários argentinos no mercado brasileiro. Não incorporação das Resoluções 
GMC Nº 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 e 71/98, o que impede sua entrada em vigência no 
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MERCOSUL”, de 19 de abril de 2002, conhecido como Laudo n.7. Deste tribunal arbitral 
ad hoc fez parte, como árbitro brasileiro, o Professor Guido Fernando Silva Soares.

O fulcro da controvérsia foi justamente a demora na incorporação das normas que a 
ela dão nome. Naquela ocasião, o tribunal ad hoc estabeleceu a noção de prazo razoável 
para incorporação de normas do MERCOSUL.

Segundo o tribunal ad hoc, o Brasil alegou que não existe um limite temporal para que 
os Estados Partes cumpram a obrigação de incorporar a norma do MERCOSUL a seus 
respectivos ordenamentos jurídicos internos: “à luz do disposto no artigo 38 do Protocolo 
de Ouro Preto, a única obrigação, em matéria de incorporação, reside em adotar todas 
as medidas necessárias para assegurar a vigência interna da normativa aprovada pelos 
órgãos do MERCOSUL, sem qualquer menção à existência de um limite temporal para 
esse fim, cabendo à legislação de cada Estado Parte a definição de prazos e procedimentos 
para incorporação dessas normas, nos termos do artigo 42 do Protocolo de Ouro Preto” 
(Escrito de Resposta, p.49). 

Diante da argumentação brasileira, o Tribunal entendeu que “a incorporação desta 
normativa ao Direito interno brasileiro não depende de um fato externo ao próprio 
Estado obrigado nem à vontade de um terceiro. São os órgãos competentes da República 
Federativa do Brasil que, de acordo com sua legislação interna, têm a atribuição de 
cumprir a incorporação da norma comunitária. Como consequência, a conduta devida 
pela República Federativa do Brasil não consiste em ‘tomar as medidas necessárias para 
assegurar a vigência’ mas em incorporar internamente a norma acordada” [grifo nosso].

O Tribunal ad hoc reconhece que “a incorporação pelos Estados Partes das normas 
acordadas no âmbito do GMC requer o desenvolvimento de um processo de análise e 
harmonização com a ordem jurídica interna de cada Estado pelos órgãos competentes 
desse mesmo Estado”. Neste sentido, os Estados Partes têm autonomia “para fixar, de 
comum acordo, no órgão comunitário cuja vontade formam unanimemente, os prazos que 
entendem razoáveis para o cumprimento da obrigação de incorporação”. Mas os árbitros 
“discrepam da parte reclamada quando entende que se trata de uma obrigação sem prazo, 
cujo cumprimento fica subordinado à vontade e ao livre critério do obrigado”. Segundo o 
tribunal, “não existem no Direito obrigações sem prazo, cuja exigibilidade seja deixada à 
vontade do obrigado”. 

O Tribunal aplica, a seguir, o princípio de  pacta sunt servanda, que “impõe o cumprimento 
dos compromissos assumidos, situação que contradiz o ato de sustentar o livre arbítrio do 
devedor de cumprir ou não, ou de cumprir no momento em que, segundo seu interesse, 
considerar oportuno ou conveniente”. 

Afirma, ainda, o Tribunal: “No mecanismo estabelecido no POP, a incorporação prévia 
das Resoluções sob análise pelos Estados Partes do MERCOSUL é requisito indispensável 
para a vigência simultânea das disposições acordadas. Significa dizer que a demora 
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na incorporação normativa pela República Federativa do Brasil, obsta a colocação em 
funcionamento do Sistema entre todos os Estados Partes” [grifo nosso]. 

O Tribunal considera igualmente “que a existência de uma obrigação carente em 
absoluto de prazo, e cujo cumprimento está, portanto, submetido à vontade dos Estados 
Partes, violenta os princípios de pacta sunt servanda e razoabilidade, assim como a noção 
intrínseca de obrigação jurídica”. Por conseguinte, na ausência de prazos expressos para 
o cumprimento da obrigação de incorporação estabelecida nos artigos 38 e 40 do POP, 
“impõe-se ao intérprete a tarefa de completar a lacuna normativa e delimitá-la, preenchendo 
com um conteúdo o conceito jurídico indeterminado de prazo razoável. O conceito jurídico 
indeterminado de ‘prazo razoável’ deve ser preenchido em cada caso, delimitando o prazo 
que razoavelmente o Estado Parte poderia ter levado para incorporar efetivamente a seu 
direito interno a normativa objeto da obrigação”.

Quanto às normas analisadas, todos os Estados Partes, exceto o Brasil, haviam cumprido 
a obrigação de incorporação das normas em tela. Consoante os árbitros, “não parece 
razoável um adiamento de quase seis anos à incorporação devida. Mesmo quando possa 
existir uma demora razoável, produto da importância do assunto e da complexidade da 
elaboração e do ditado das normas, o prazo utilizado pela República Federativa do Brasil 
resulta excessivo, superando o standard jurídico da razoabilidade proposto, máxime se 
for levado em conta que os restantes Estados Partes incorporaram as mesmas normas na 
metade ou na terça parte do tempo transcorrido no caso brasileiro”. Assim, configurou-se o 
“descumprimento por parte da República Federativa do Brasil da obrigação estabelecida 
nos artigos 38 e 40 do POP” [grifo nosso].

Por fim, o Tribunal decidiu que o Brasil deveria, em um prazo máximo de 120 dias 
contados a partir da data de notificação do laudo, incorporar a seu ordenamento jurídico 
interno as Resoluções litigiosas.

É imprescindível ter em conta o Laudo n.7 quando se discute a internalização das 
normas regionais, sobretudo quando se pondera a importância que o Supremo Tribunal 
Federal atribuiu a um laudo arbitral do MERCOSUL, em recente decisão. 

A propósito, a versão completa do Relatório desta pesquisa dedica um capítulo à 
aplicação judicial do direito do MERCOSUL. Os  casos que foram estudados pela equipe 
revelam o contraste entre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no chamado “caso 
dos pneus” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.101, de 24 de junho 
de 2009) e as decisões tomadas em outros casos estudados pela equipe, quais sejam: 
Recurso Extraordinário N. 475393 (“caso do arroz”), de 9 de fevereiro de 2011; Extradição 
N. 974 – República Argentina (“caso Cordero”), de 6 de agosto de 2009; Carta Rogatória N. 
8.279 – República Argentina (“caso Porto de Belém”), de 29 de junho de 1998; e Reclamação 
N.717/RS (“Caso Livramento/Rivera”), de 30 de dezembro de 1997.

No caso dos pneus, um laudo arbitral do MERCOSUL favorável ao comércio prevalece 
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sobre normas ambientais e sanitárias nacionais, sem que a constitucionalidade de seu 
conteúdo seja examinada. 

Todavia, nos demais casos estudados, o STF sequer cogita um rito de incorporação 
diferenciado para o direito que emana do feixe de normas constituído a partir do Tratado 
de Assunção, perfeitamente incorporado à ordem pátria. Diferentemente do “caso dos 
pneus”, no qual é invocado o artigo 4º da Constituição Federal, nos demais casos estudados 
o dispositivo constitucional que propugna uma “comunidade latino-americana de nações” 
não é mencionado. Em um destes casos, o STF considera inexistente uma norma do 
MERCOSUL que foi aprovada pelo Congresso Nacional, teve seu instrumento de ratificação 
depositado pelo Poder Executivo, mas não havia sido promulgada por Decreto e publicada 
no Diário Oficial da União (caso Porto de Belém).

Para Alberto do Amaral Jr., “nada justifica o comportamento da Suprema Corte do 
país em reclamar a presença de formalidade que o texto da Constituição não estabelece 
para a validade do tratado entre nós”. Isto porque “a Constituição Federal não avaliza a 
prática de que o decreto de promulgação editado pelo Presidente da República é requisito 
necessário para que o tratado aprovado pelo Congresso adquira validade no Brasil. O 
tratado e o decreto do Executivo não figuram no âmbito do processo legislativo regulado 
pelo artigo 59 da Constituição. O decreto legislativo, por essa razão, é suficiente para 
promover o ingresso do tratado no direito pátrio”.
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III. ACESSO À INFORMAÇÃO 
SOBRE A VIGÊNCIA DAS 
NORMAS DO MERCOSUL

A informação oficial sobre estado de incorporação das normas nos Estados Partes do 
MERCOSUL é de caráter reservado. 

Com efeito, ainda que a vigência simultânea prevista pelo Protocolo de Ouro Preto 
constitua uma ficção jurídica, o mecanismo do artigo 40 garante ao menos que a Secretaria 
do MERCOSUL seja capaz de informar o estado de vigência de uma norma em cada Estado 
Parte. Mas esta informação é acessível apenas aos Estados Partes. 

As atribuições da Secretaria do MERCOSUL nesta matéria são as seguintes: acompanhar 
o processo de incorporação das normas do MERCOSUL ao ordenamento jurídico dos Estados 
Partes; registrar as notificações dos Estados Partes relativas à incorporação das normas 
do MERCOSUL aos ordenamentos jurídicos nacionais; comunicar aos Estados Partes a 
conclusão do processo de incorporação das normas do MERCOSUL ao ordenamento jurídico 
de todos os países membros; manter atualizadas as listas com o estado de incorporação 
das normas do MERCOSUL nos Estados Partes; e reunir as normas nacionais por meio 
das quais os Estados Partes incorporaram as normas do MERCOSUL a seus respectivos 
ordenamentos jurídicos nacionais.

O instrumento que sistematiza a informação fornecida pelos Estados Partes é a Lista 
(ou Quadro) de Incorporação da Normativa MERCOSUL, mantido pela Secretaria do 
MERCOSUL. Este documento não constitui um ato normativo novo, nem veicula informação 
que não seja pública nos Estados-membros. A informação é pública, mas encontra-se 
pulverizada em duas décadas de diários oficiais. Trata-se apenas de um tecnicamente 
singelo instrumento, que compila informações fornecidas pelos Estados Partes à Secretaria 
do MERCOSUL, como determina o Protocolo de Ouro Preto, reiterado por inúmeras regras 
do bloco, como, por exemplo, a Decisão CMC 23/00.

O resultado da confidencialidade desta Lista é que, atualmente, o cidadão brasileiro 
tem acesso ao conteúdo das normas do MERCOSUL, por meio de diversas bases de dados 
disponíveis, mas não sabe se esta norma está vigente no Brasil e nos outros países, 
tampouco desde quando ou de que forma entrou em vigor.

Registre-se que o cidadão dispunha de informação pública apenas sobre a vigência de 
131 normas do MERCOSUL (portanto, 5,3% delas), veiculada pelo Ministério das Relações 
Exteriores do Paraguai até junho de 2012. Isto ocorreu porque o Paraguai é depositário do 
Tratado de Assunção e dos Protocolos e Acordos que o modificam. Desde que o Paraguai 
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foi suspenso, por força da Decisão CMC n.26/12, a Secretaria do MERCOSUL registrou o 
depósito de 6 normas (4 Acordos e 2 Protocolos) - entre junho e novembro de 2012.

As normas depositadas coincidem, de modo geral, com aquelas que são internalizadas 
por meio de tramitação parlamentar, ou seja, as que são encaminhadas ao Congresso 
Nacional para aprovação. Em sua maioria, trata-se de Protocolos ou Acordos produzidos 
no âmbito das Reuniões de Ministros ou Especializadas, que foram aprovadas pelo CMC 
sob a forma de Decisões.

Em relação à 94,7% das normas do MERCOSUL, no entanto, a cidadania não dispõe de 
informação sistematizada. Trata-se de um sério óbice à capacidade do cidadão de invocar 
uma norma em juízo ou diante da Administração Pública, no Estado em que reside ou em 
outro Estado do bloco no qual mantenha relações jurídicas.

A única alternativa de obtenção de tais informações, hoje, é a consulta pontual aos 
diários oficiais nacionais. No entanto, tal consulta é dificultada pelo fato de que o cidadão 
não dispõe de informação precisa sobre que norma nacional está procurando: ele conhece 
apenas a do MERCOSUL, e não sabe, em princípio, se está procurando uma lei ou um ato 
normativo, ou qual ato normativo de que órgão e de qual data. Uma visão global do processo 
de incorporação de normas do MERCOSUL, por sua vez, fica totalmente impossibilitada.

Tal esforço, ademais, é injustificável quando se sabe que a Secretaria do MERCOSUL, 
órgão público internacional, financiado por recursos dos orçamentos dos Estados Partes, 
mantém profissionalmente o serviço de informação sobre a incorporação de normas do 
MERCOSUL.

Por tudo isto, salta aos olhos a incompatibilidade do caráter confidencial do Quadro em 
questão com as Constituições nacionais, em particular a Constituição Federal brasileira, 
em seu artigo 5º XXXIII: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado.

É evidente que a vigência de uma norma do MERCOSUL não é matéria sigilosa 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Também o artigo 37 da Constituição Federal obriga a Administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
a obedecer ao princípio da publicidade. Para Celso Antônio Bandeira de Mello,“ O princípio 
da publicidade impõe a transparência na atividade administrativa exatamente para que 
os administrados possam conferir se está sendo bem ou mal conduzida. (...) Consagra-se 
nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. 
Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo 
(art. 1º, parágrafo único, da Constituição), ocultamento aos administrados dos assuntos 
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que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados 
por alguma medida”.

Um dos méritos da presente pesquisa é o de tornar pública, como anexo à versão 
completa do Relatório, a parte brasileira do quadro de incorporação de normas mantido 
pela Secretaria do MERCOSUL, relativa ao período de 1991 a 2011. 

Infelizmente, não foi possível obter as informações junto aos demais Estados, o que 
impossibilitou o estudo comparativo sobre a internalização de 94,7% das normas do 
MERCOSUL.  
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IV. ANÁLISE QUANTITATIVA E 
SETORIAL

A equipe elaborou duas bases de dados. Uma delas concerne à lista de incorporação 
das normas depositadas junto ao governo do Paraguai, disponível no site da chancelaria 
paraguaia até junho do corrente ano. Esta primeira base de dados diferencia-se da segunda 
por duas razões: os dados disponíveis referiam-se aos quatro Estados, o que permitiu o 
estudo comparativo do desempenho na incorporação de normas (4.1); além disso, como 
já foi mencionado, as normas depositadas junto ao governo do Paraguai representam um 
tipo específico de normas, que, via de regra, mereceram aprovação parlamentar.

Quando tivemos acesso à lista completa de incorporação das normas do MERCOSUL no 
Brasil, seis meses após o início da pesquisa, geramos uma nova base de dados. Começamos 
por analisar as Resoluções do GMC, que constituem a maioria das normas do bloco (4.2). 
A seguir, foi analisada especialmente a incorporação das normas de caráter econômico 
(4.3). Por fim, a título de exemplo, foi estudada a incorporação de um importante conjunto 
de normas de natureza não econômica, que é o das migrações e do tráfico de pessoas (4.4).

Adiantamos que os métodos quantitativos não permitiram discernir os critérios utilizados 
por cada órgão do Poder Executivo para definir o procedimento de incorporação na ordem 
brasileira.

4.1. Normas depositadas junto ao governo do Paraguai                                                   

A) Introdução

O objetivo desta parte é fazer uma balanço da internalização das normas do MERCOSUL 
que foram depositadas junto ao governo do Paraguai pelos membros plenos do bloco, ao 
longo do período 1991-2011. Estas 131 normas são oficialmente designadas pelo Estado 
depositário como “tratados, acordos e protocolos”, e representam 5,3% do universo total 
de normas do MERCOSUL. Estima-se, ainda, que se tratem das normas do MERCOSUL 
que requerem aprovação parlamentar para sua vigência.

Os países associados foram retirados da análise pela inexistência de eventos 
(internalização) que justifiquem sua inclusão.

A análise, que terá sempre uma perspectiva comparada, foca fundamentalmente o 
tempo de depósito do instrumento de ratificação. Prestigiou-se assim a última instância 
de ratificação do acordo, que marca a definitiva internalização do acordo internacional. 
A evolução sobre o tempo de tramitação de leis internacionais nos legislativos nacionais 
serão objetos de análises futuras.  
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Esta parte do relatório está dividida em três partes principais. A primeira parte apresenta 
dados sintéticos sobre a evolução da internalização dos acordos. A segunda parte apresenta 
a série histórica discriminada por país. A terceira e última parte apresenta os dados 
discriminados por categorias, tendo sido definidas ao todo sete categorias substantivas 
de acordo. 

B) Metodologia

Para a análise dos dados foi organizada uma base com os dados disponíveis online 
no site do Ministério das Relações Exteriores do Paraguai [consulta em 16.01.2011, hoje 
disponível no site da Secretaria do Mercosul]. O site disponibilizava a situação dos acordos 
por país (incluindo os membros associados – Bolívia, Chile, Venezuela – embora não tenham 
entrado na nossa amostra), indicando para quais países determinado acordo se encontra 
ratificado. Os dados estão atualizados até o final de 2011.

Os dados foram compilados numa base em excel. Foram examinados ao todo 304 
acordos que tramitaram simultaneamente nos quatros legislativos nacionais ao longo dos 
20 anos contidos no período de análise. Esses acordos foram triados de forma a manter 
na análise somente aqueles nos quais ao menos um dos países efetivamente depositou 
o instrumento de ratificação do acordo. Com base neste critério a nossa amostra passou 
para 82 acordos, ou seja, cerca de 27% da amostra original.

Cada um dos acordos foi padronizado pelo percentual do tempo de depósito. 
Fundamentalmente o percentual do tempo de depósito é expresso da seguinte forma: 
Td=(aa-ac)/te, onde td é o tempo de depósito, aa o ano de depósito, ac o ano de criação 
do acordo e te o tempo de existência do acordo. Quando o país deposita o instrumento de 
ratificação no mesmo ano de criação do acordo o Td=0, posto que aa=ac. Se o país não 
tivesse depositado o acordo até o momento da análise, td=1, posto que aa-ac=te. Assim 
a nossa variável principal, tempo percentual do depósito do acordo, assume valores que 
variam entre 0 e 1.  

C) Análise dos dados

O tempo percentual médio total de depósito dos acordos foi de 0,5553. Portanto em média 
os países levam pouco mais de 50% do tempo de existência do acordo para depositar o 
instrumento de ratificação do acordo. Conforme se pode ver na tabela/gráfico 1, Argentina 
e Paraguai estão abaixo desta média geral e Brasil e Uruguai acima da média geral. 

No extremo do espectro de tempo estão os dois países sócios menores do MERCOSUL. 
De um lado está o Paraguai que é o país com menor tempo médio de ratificação dos 
acordos. No lado oposto está o Uruguai, que tende a ter um tempo médio mais dilatado. 
Os desvios-padrões são relativamente homogêneos para todos os países. 

Cerca de 1/3 dos acordos não foram, até o presente momento, depositados pelos países. 
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Em termos absolutos isso significa algo entre 25 e 30 acordos. A exceção, mais uma vez, 
é o Paraguai cuja taxa de acordos não depositados é de apenas 22%.  

Tabela n.1 - Dados agregados por país

ARGEN-
TINA

BRASIL PARAGUAI URUGUAI

Média 0,517 0,560 0,527 0,617

Desvio-Padrão 0,371 0,358 0,377 0,338

Número de acordos não deposita-
dos 

25 29 29 30

Percentual de acordos não depositados 0,305 0,354 0,220 0,366

             

Gráfico n.1 - Dados agregados por país 

 

A série histórica dos dados, conforme expressa na tabela/gráfico 2, mostra que o 
efeito de discriminação oscila de período em período. Existem períodos em que há nitidez 
sobre a diferença em tempos médios de adesão e outros tende a haver uma convergência 
entre os países. O exemplo mais bem acabado é a primeira fase (os primeiros cinco anos) 
do MERCOSUL. Fica clara, neste período, a tendência a uma ratificação mais célere do 
Paraguai e, no sentido contrário, uma adesão mais lenta do Uruguai. Argentina e Brasil 
têm trajetórias similares neste período. 

No último ano de análise há também uma tendência à discrepância entre os países. 
Neste caso, contudo, os países com tendência à incorporação mais célere são Argentina 
e Uruguai. Argentina ainda mais rápido do que o Paraguai. Brasil e Paraguai tiveram uma 
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tendência oposta.

Tabela n.2 - Série histórica agregada por país

ANO ARGENTINA BRASIL PARAGUAI URUGUAI
1991 0,024 0,024 0,024 0,0475
1992 0,2 0,2 0,15 0,35
1994 0,25 0,2685 0,0652 0,4262
1995 0,3923 0,451 0,1177 0,2547
1996 0,3442 0,2295 0,115 0,323
1997 0,5866 0,6 0,6666 0,6266
1998 0,4714 0,3 0,4998 0,3002
1999 0,5003 0,8463 0,8653 1
2000 0,7668 0,3832 0,7 0,85
2001 0,3185 0,591 0,182 0,6365
2002 0,5455 0,3909 0,6182 0,7
2003 0,8335 0,8335 0,611 0,778
2004 0,5833 0,8056 0,7639 0,75
2005 0,6964 0,8214 0,4109 0,732
2006 0,6667 0,7223 0,7778 0,5833
2007 0,8 0,8 0,7 0,85
2008 0 1 0,9167 0,6667
Total 0,5176 0,5597 0,5267 0,6174

    

Gráfico n.2 - Série histórica agregada por país
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A tabela/gráfico 3 mostra que as diferenças entre os países são também em relação às 
categorias temáticas dos tratados. Com relação à variância por temas, é possível classificar 
o comportamento dos países do MERCOSUL em três grupos. O grupo de maior variância é 
constituído pelos temas de Direito Penal e Cooperação. No lado oposto estão os grupos de 
Comércio/Investimento e Educação. Neste caso os países tendem a ter comportamentos 
similares. No grupo intermediário estão migração/trânsito entre os Estados, estrutura do 
bloco e questões processuais. 

No caso do tema do direito penal, os países menos propensos à adesão são Brasil e 
Uruguai. O mesmo acontece em comércio/investimentos, estrutura do bloco e educação. 
Uma clara inversão ocorre apenas para o caso de migração/trânsito, para os quais Argentina 
e Paraguai são os mais refratários. No quesito cooperação, o país mais ágil, do ponto de 
vista do depósito dos acordos, é a Argentina, e o mais lento é o Uruguai. Neste quesito 
Brasil e Uruguai têm posições muito similares.  

Tabela n.3 - Depósito por categoria temática

Categorias Argentina Brasil Paraguai Uruguai
1. Comércio e Investimento ,6019 ,6931 ,5849 ,7046
2. Cooperação ,4900 ,5369 ,5714 ,7113
3. Direito Penal ,5532 ,8500 ,4842 ,8214
4. Educação ,3889 ,4585 ,4110 ,4832
5. Estrutura do bloco ,4678 ,5175 ,3981 ,5964
6. Processo ,2564 ,4334 ,3520 ,3907
7. Migração transito ,7256 ,5230 ,6993 ,6314
Total ,5176 ,5597 ,5267 ,6174

Gráfico n.3 - Depósito por categoria temática
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D) Conclusão

Esta parte do relatório focou a análise no ato do depósito, por parte dos Poderes 
Executivos nacionais, dos acordos tramitados no âmbito do MERCOSUL. A análise mostrou 
que os membros plenos do acordo diferem tanto no que tange à cadência de ratificação 
dos acordos quanto no que tange às categorias substantivas dos acordos. 

Pôde-se observar, neste sentido, que o porte não é o fator determinante principal 
explicativa da tendência de ratificação dos tratados. Os países que depositam mais 
tardiamente os tratados são Uruguai e Brasil. O caso extremo é o Uruguai. Ou seja, um 
país de grande porte e um país de pequeno porte são os dois mais cautelosos. 

As distinções permanecem também do ponto de vista temático. Os países tendem a 
internalizar mais rapidamente os temas de educação e de processo. No sentido contrário, 
os países tendem a internalizar mais lentamente os temas de direito penal, comércio e 
migração.

Esta investigação pode ser completada em duas direções. Em primeiro lugar deve-
se investir em uma compreensão mais sistemática sobre outros níveis de tramitação, 
que vá além do depósito das ratificações. Interessa, por exemplo, saber qual o tempo de 
tramitação no seio dos Poderes Legislativos nacionais. Modelos analíticos que incluam o 
tipo de forças políticas dos países e grau de dependência comercial intra-bloco também 
poderão ser explorados em pesquisas futuras.

4.2. Resoluções do GMC

A) Introdução

Esta parte do relatório visa fazer um balanço das resoluções do Grupo de Mercado 
Comum (GMC) do MERCOSUL ao longo dos 21 de existência do acordo, de 1991 até 2011. 
Estas Resoluções são internalizadas, de regra, por meio de atos administrativos do Poder 
Executivo.

O relatório toma por base um banco de dados estruturado especificamente para este 
fim, com as informações fornecidas pelo Ministério de Relações Exteriores (MRE), retiradas 
da coluna brasileira do quadro de incorporação de normas mantido pela Secretaria do 
MERCOSUL. A opção por realizar análise das normas do GMC deve-se a duas razões: 
primeiramente, as normas analisadas no item 4.1 são essencialmente as oriundas do 
CMC, pelo que não seria necessário repetir sua análise; em segundo lugar, o GMC é a 
instância que agrega o maior volume de informações. 

O relatório está dividido em duas partes principais. A primeira parte é dedicada a 
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descrever a dinâmica de incorporações de normas do GMC. Trata-se de examinar também 
a exigência de incorporação de normas. A segunda parte procura apresentar um quadro 
desta dinâmica tomando por base os subgrupos de trabalho específicos do GMC. Procura-
se, neste ponto, apreender em quais temas, do ponto de vista substantivo, o MERCOSUL 
é mais dinâmico no que tange à dinâmica de incorporação de normas. 

B) Breve descrição da base de dados

A base foi estruturada na forma de uma série histórica de resoluções do GMC ao 
longo do período de 1991 a 2011. No cômputo geral foram notificadas 1.447 resoluções, 
de acordo com o documento do MRE. Deste universo de resoluções notificadas, foram 
extraídas da análise 65 resoluções por falta de informações mínimas, restando um total 
de 1382 resoluções efetivamente examinadas. 

Além da data das resoluções, o banco contém cinco outras variáveis principais. São elas: 
os subgrupos de trabalho do GMC, a necessidade de incorporação das normas (variável 
dicotômica), a data de incorporação das normas, a data de publicação das normas em 
Diário Oficial da União (DOU) e a tramitação no âmbito da Camex. 

Conforme se pode observar na tabela 1, abaixo, um contingente discretamente 
majoritário (55%) das resoluções do GMC carecia de exigência de incorporação no plano 
doméstico. 45% das resoluções examinadas não tinham exigência de incorporação ou não 
havia informações disponíveis para análise. 

Tabela n.4 - Exigência de incorporação 

FREQUÊN-
CIA

PERCEN-
TUAL

PERCENTU-
AL VÁLIDO

PERCENTAL 
ACUMULADO

Exige Incorporação 760 55,0 55,0 55,0
Não Exige ou Não tem informação 622 45,0 45,0 100,0
Total 1382 100,0 100,0

 
C) Evolução das resoluções no âmbito do GMC

Conforme se pode verificar no gráfico 1, abaixo, a evolução do número absoluto de 
resoluções no período examinado tem padrões razoavelmente bem definidos ao longo dos 
21 anos examinados. Nos três ciclos de governo (Collor/Itamar Franco; 2 governos FHC e 
2 governos Lula), a tendência de resoluções foi de ampliação no início do período seguida 
de uma queda na transição de governo. Os patamares são similares nos três períodos. A 
exceção digna de nota foi o ano de 1996, quando um houve um pico de resoluções do GMC 
muito acima dos padrões tradicionais. 
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Gráfico n.4 - Evolução das resoluções por ano

 

O grau de incorporação no plano nacional das resoluções do GMC, por seu turno, tem 
alterações significativas ao longo dos três ciclos governamentais. Observa-se, pelo gráfico 
2, abaixo, que o grau vai gradativamente ampliando de patamar. O auge de incorporações 
se dá em 2006, durante o segundo mandato do governo Lula. O governo inicia com 
patamares abaixo dos governos anteriores mas, como tem sido a tendência observada, 
dá sinais de ampliação de incorporações na transição de 2010 e 2011.

Gráfico n.5 - Evolução das incorporações
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Outro dado importante para análise diz respeito à evolução da velocidade de incorporação 
ao longo dos anos. A velocidade de incorporação, conforme anteriormente esclarecido, 
diz respeito ao lapso de tempo entre a criação da resolução e a incorporação no plano 
doméstico. Observa-se que este lapso de tempo de incorporação das resoluções vem 
diminuindo gradativamente. 

Gráfico n.6 - Diferença de tempo entre ano de assinatura e ano de incorporação 

 

Cabe registrar que, nos estudos comparativos do desempenho do Brasil na internalização 
de normas de outras organizações internacionais, que figura na versão completa do 
relatório final de pesquisa, a melhor performance encontrada foi a de incorporação das 
Resoluções do Conselho de Segurança da ONU: em média, 90% delas foram incorporadas 
à ordem brasileira, por meio de Decretos, quando transcorridos 4 meses ou menos de sua 
adoção. Na versão integral do Relatório, podem ser encontrados os estudos comparativos 
completos, incluindo normas da OIT, da OMS e da UNASUL.

D) Resoluções do GMC por Sub-grupos de Trabalho

O dinamismo das resoluções varia significativamente conforme o subgrupo de trabalho 
do GMC. Conforme se verifica na tabela 2, o SGT 3 (Regulamentos técnicos) é o mais 
dinâmico do ponto de vista de incorporação de normas. Regulamentos técnicos é seguido 
do subgrupo 2 (Agricultura) e do subgrupo 11 (Saúde) em termos de dinamismo de 
incorporação. Meio Ambiente (SGT 6) e Assuntos Trabalhistas, Emprego e Seguridade (SGT 
10) destacam-se pelo baixo dinamismo em termos de incorporação das normas.  
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Tabela n.5 - Compromissos assumidos por sub-grupo de trabalho

Frequência % % válido % acumulado
SGT1 78 5,6 5,6 5,6
SGT2 37 2,7 2,7 8,3
SGT3* 363 26,3 26,3 34,6
SGT4 17 1,2 1,2 35,8
SGT5 14 1,0 1,0 36,8
SGT6 5 ,4 ,4 37,2
SGT7 13 ,9 ,9 38,1
SGT8* 244 17,7 17,7 55,8
SGT10 9 ,7 ,7 56,4
SGT11* 147 10,6 10,6 67,1
Outros 455 32,9 32,9 100,0
Total 1382 100,0 100,0

O SGT 3 (Regulamentos Técnicos) destaca-se também do ponto de vista da exigência 
de incorporação de normas. Pouco mais de 21% das resoluções desse grupo exigem 
incorporação doméstica. Neste quesito, o SGT3 é seguido do subgrupo 8 (Agricultura). 
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Tabela n.6 - Exigência de incorporação por sub-grupo de trabalho

Exige Incopo-
ração

Não Exige 
ou Não tem 
informação

Total

GrupoRec

SG1
número 52 26 78
% 6,8% 4,2% 5,6%
Res. ajustado 2,1 -2,1

SG2
número 26 11 37
% 3,4% 1,8% 2,7%
Res. ajustado 1,9 -1,9

SG3
número 163 200 363
% 21,4% 32,2% 26,3%
Res. ajustado -4,5 4,5

SG4
número 9 8 17
% 1,2% 1,3% 1,2%
Res. ajustado -,2 ,2

SG5
número 9 5 14
% 1,2% 0,8% 1,0%
Res. ajustado ,7 -,7

SG6
número 2 3 5
% 0,3% 0,5% 0,4%
Res. ajustado -,7 ,7

SG7
número 11 2 13
% 1,4% 0,3% 0,9%
Res. ajustado 2,2 -2,2

SG8
número 67 177 244
% 8,8% 28,5% 17,7%
Res. ajustado -9,5 9,5

SG10
número 9 0 9
% 1,2% 0,0% 0,7%
Res. ajustado 2,7 -2,7

SG11
número 58 89 147
% 7,6% 14,3% 10,6%
Res. ajustado -4,0 4,0

Outros
número 354 101 455
% 46,6% 16,2% 32,9%
Res. ajustado 11,9 -11,9
Número 760 622 1382

% 100,0% 100,0% 100,0%
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E) Conclusão

Examinou-se a dinâmica das resoluções do GMC ao longo de 21 anos, em três dimensões: 
em números absolutos de resoluções, em termos de velocidade de incorporação no âmbito 
doméstico e em termos substantivos (por subgrupo de trabalho). A única dimensão pouco 
variante ao longo do período examinado diz respeito ao número absoluto de resoluções; 
1996 foi, por assim dizer, um ponto fora da curva. 

A dinâmica de incorporação de normas diferencia-se, contudo, no que tange à velocidade 
e à substância. Gradativamente o tempo de incorporação das resoluções vem caindo 
ao longo dos governos. O governo atual começou com patamares baixos e carece de 
acompanhamento para saber se seguirá a tendência dos governos anteriores. Do ponto 
vista substantivo, levando-se em consideração os grupos de trabalho no GMC, o MERCOSUL 
é mais dinâmico nos assuntos técnicos, em agricultura e saúde. 

4.3. Normas econômicas

A) Metodologia 

No que se refere ao universo de normas analisadas, foram selecionadas as Decisões 
do CMC, as Resoluções do GMC e as Diretrizes da CCM, editadas até dezembro de 2010. 

Em seguida, dentre as normas filtradas nesse diapasão temporal, apenas as normas 
consideradas econômicas foram selecionadas. Foram consideradas econômicas as 
decisões, resoluções e diretrizes editadas que tratassem de questões tarifárias ou relativas 
à regulação do mercado. O primeiro conjunto, referente a normas econômicas tarifárias 
(T), compreendeu os atos que tratavam de tarifas (para aumento, manutenção e ou 
estabelecimento de exceções) e competências relacionadas a tarifas (para negociação 
com outros blocos e criação de grupos de negociação intra-bloco), de forma que foram, 
por sua vez, reclassificadas em diretamente tarifárias e indiretamente tarifárias. O 
segundo conjunto compreendeu normas que tratavam de regulação do mercado, mas 
não relativos exclusivamente a questões tarifárias (NT). Nesse sentido, foram incluídas 
normas relacionadas a serviços, propriedade intelectual, direito concorrencial e defesa 
comercial (conjuntamente), investimentos, mecanismos de solução de controvérsia e 
finanças do bloco. Foi constatada a existência de um terceiro conjunto de normas que 
compreendia normas tarifárias e não exclusivamente tarifárias, estas foram identificadas 
de forma específica em contraposição às demais (TNT).

Desta forma, as diretrizes que tratam de “ditames de classificação tarifária” (como a 
Diretriz 02/2000), a questões “pontuais no âmbito tarifário por razões de abastecimento” 
(como a Diretriz 06/2004) e de “adequação à NCM” (como a Diretriz 18/2007) foram todas 
consideradas normas econômicas tarifárias. Por sua vez, a Decisão 13/1997, referente ao 
“Protocolo de Montevidéu sobre o comércio de serviços do MERCOSUL”, a Resolução 25/1992, 
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que trata da “Comissão de propriedade intelectual”, a Decisão 11/1993, que estabelece 
o “Protocolo de Colônia para a promoção recíproca de investimentos no MERCOSUL”, a 
Decisão 3/1998, relativa ao “Acordo sobre arbitragem comercial do MERCOSUL” e a Decisão 
66/2000, que trata de uma “Defesa comercial comum” para o bloco foram classificadas 
como normas econômicas não tarifárias. Por fim, o terceiro conjunto de normas abrange, 
por exemplo, os atos relativos a medidas de defesa comercial.

Os meios de incorporação foram classificados, nesta pesquisa, de acordo com as 
seguintes categorias:

• Não requerem incorporação (NRI);
• Não requerem incorporação pelo ordenamento jurídico brasileiro (BRNI); 
• Incorporada por Decreto presidencial (DEC); 
• Incorporada por Ato Administrativo de nível ministerial ou infra-ministerial (AAdm): 

incluem os atos incorporados por meio de Resoluções e Portarias ministeriais, atos do 
Banco Central do Brasil (BACEN), entre outros; e

• Não incorporadas (NI): além dos atos para os quais não há indicação de norma 
que os tenha incorporado, inclui também aqueles para os quais se “requer informação 
adicional”.

O último critério de classificação das normas analisadas consistiu no período de tempo 
entre a edição da norma no âmbito do MERCOSUL e a edição da norma informada pelo 
governo brasileiro como instrumento de incorporação. Nesse sentido, foram considerados 
os seguintes períodos: 0-1: de incorporação imediata até um ano da edição do ato; 1-2: 
de um ano a dois; 3-4; 5-6; 7-8; e 9-10.

B)  Meios de incorporação de normas econômicas 

Os gráficos a seguir ilustram a distribuição de normas, de acordo com o tema tratado 
em comparação com o total de normas editadas no âmbito de cada órgão analisado, quais 
sejam, o CMC, o GMC e a CCM.
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Gráfico n.7 - Decisões do CMC

 

Gráfico n.8 - Resoluções do GMC
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Gráfico n.9 - Diretrizes da CCM
 

Os gráficos acima evidenciam que, mesmo apesar da natureza preponderantemente 
econômica da integração no MERCOSUL, nos principais órgãos de tomada de decisão, o 
CMC e o GMC, as normas econômicas, compreendidas as tarifárias, não exclusivamente 
tarifárias e as que congregam ambas as características, representam percentual 
pequeno do número total de normas editadas. O contrário acontece no âmbito da CCM, 
mas isto se deve justamente à competência específica do órgão – de acordo com o Art. 16 
do CCM, “velar pela aplicação dos instrumentos de política comercial comum acordados 
pelos Estados Partes para o funcionamento da união aduaneira, bem como acompanhar 
e revisar os temas e matérias relacionados com as políticas comerciais comuns, com o 
comércio intra-MERCOSUL e com terceiros países”.

Por sua vez, a tabela a seguir indica a distribuição dos meios de incorporação das 
normas do MERCOSUL (Decisões do CMC, Resoluções do GMC e Diretrizes da CCM), 
conforme sua temática (T, NT e TNT). 

Tabela n.7 - Meios de incorporação das normas econômicas do MERCOSUL
  

PARTICI-
PAÇÃO 
NO TOTAL

NRI BNRI DECRETO AADM NI

Decisões T 28,36% 39,47% 7,89% 18,42% 26,32% 7,9%.
NT 60,45% 65,43% 4,95% 22,22% 1,23% 6,17%
TNT 11,19% 0% 0% 53,33% 6,67% 40%

Reso-
luções

T 66,44% 1,01% 2,02% 28,29% 67,68% 1%
NT 32,21% 75% 8,33% 4,17% 12,5% 0%
TNT 1,34% 50% 0 50% 0% 0%
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Diretrizes T 92,44% 5,66% 16,98% 0,63% 67,3% 9,43%
NT 5,23% 44,45% 11,11% 11,11% 0% 33,33%

2,33% 0% 0% 75% 0% 25%

O primeiro aspecto relevante do quadro acima é o elevado número de normas que não 
requerem incorporação em virtude das normas do bloco. No caso das Decisões relativas 
a temas não exclusivamente tarifários, por exemplo, 65,43% do conjunto de normas 
identificadas não requeria incorporação pelos Estados partes. 

Cumpre destacar que as normas que não requerem incorporação pelo conjunto dos 
países do bloco não se confundem com as normas que não requerem incorporação à luz 
do ordenamento jurídico brasileiro. No segundo caso, trata-se da decisão unilateral do 
governo brasileiro, em geral, associada à pré-existência de legislação interna que contemple 
o conteúdo normativo em questão. Note-se que se um Estado Parte do MERCOSUL 
considerar desnecessária a incorporação, conforme seu ordenamento jurídico interno, é 
de qualquer modo obrigatória a informação da existência desta norma específica que o 
país considera equivalente, conforme o artigo 11 da Decisão CMC n.20/02.

É possível concluir que a nomenclatura dada ao ato internacional não é o principal 
critério que enseja a diferenciação do procedimento de internalização. Salvo no que 
se refere à incorporação das diretrizes, que foram incorporadas majoritamente por atos 
administrativos de nível ministerial ou infraministerial, e as normas de natureza econômica 
(T, NT e TNT) que foram incorporadas tanto por Decretos presidenciais quanto por atos 
administrativos adotados pelos Ministérios. 

Ressaltamos que nenhuma das normas analisadas na Tabela n.22 foi submetida à 
aprovação do Poder Legislativo.

C) Regionalização das políticas públicas

No que se refere à questão de saber se atos de integração do MERCOSUL apontam 
efetivamente para a tendência de regionalização das políticas públicas nacionais e a 
institucionalização no Brasil das decisões coletivas regionais, investigou-se o tipo de 
matéria tratada pelos atos do bloco analisados. 

Embora a princípio tal questão possa ser abordada também da perspectiva das normas 
econômicas tarifárias, a questão fica mais evidente em relação aos temas tratados pelas 
normas econômicas não exclusivamente tarifárias. Buscou-se identificar se temas como 
serviços, propriedade intelectual, concorrência e defesa comercial, investimentos e solução 
de controvérsias foram regulados pelas normas do bloco de forma a aprofundar o processo 
de integração econômica, com o fortalecimento de tais temas em nível regional.

O quadro a seguir identifica o levantamento realizado:
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Tabela n.8 - Temas tratados por normas econômicas não-tarifárias

NORMA DECISÃO RESOLUÇÃO DIRETRIZ
Serviços 7 4 0

Propriedade Intelectual 0 1 0
Direito concorrencial 8 2 2

Investimento 5 0 0
Solução de controvérsias 2 0 1

Defesa comercial 10 1 5
Comércio intra-bloco e extra-bloco 28 21 2

Restrições e especificidades comerciais 16 12 6
Cooperação e coordenação 10 4 0

Normas sanitárias e relativas à saúde 5 6 0
Apoio às empresas do bloco 6 3 1

Finanças do bloco 4 6 0
Total 124 82 17

Interessante notar a diversidade de temas ambiciosos destas normas, em especial, 
as referentes ao direito concorrencial e defesa comercial, reputados espinhosos no plano 
interno. Tais normas, contudo, são justamente as que encontram maior problema em sua 
incorporação no ordenamento jurídico brasileiro. 

De forma complementar, observa-se que tais normas foram editadas, principalmente, 
por meio de Decisões do CMC, que em diversos casos estabelecem objetivos de negociação, 
em lugar de decisões concretas sobre os temas. Tal característica justifica, em parte, a 
grande proporção dessas normas que possuem cláusula de dispensa de incorporação.

De fato, conforme os dados específicos indicados na Tabela 1 acima e reproduzidos na 
tabela abaixo, nota-se que 65% das Decisões dessa natureza não requeriam incorporação 
com amparo no direito do bloco. Por sua vez, 75% das Resoluções e 44% das Diretrizes 
não requeriam incorporação com esse fundamento.

Tabela n.9 - Meios de incorporação das normas econômicas não exclusivamente tarifárias

NRI BNRI DECRETO AADM NI
Decisões 65,43% 4,95% 22,22% 1,23% 6,17%
Resoluções 75% 8,33% 4,17% 12,5% 0%
Diretrizes 44,45% 11,11% 11,11% 0% 33,33%

Com isso, embora haja efetivamente uma inclusão de temas não exclusivamente 
tarifários e diretamente relacionados a políticas públicas nacionais, como é o caso de direito 
concorrencial e de normas sanitárias, o tratamento dispensado a esses temas requer 
análise qualitativa detalhada, posto que, muitas vezes, não criam obrigações específicas 
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positivas para os Estados partes.

Destacamos que as normas econômicas não exclusivamente tarifárias demoram mais 
para ser incorporadas do que as normas tarifárias, em geral incorporadas em apenas 
alguns meses, senão dias. Por exemplo, a Decisão CMC 59/07, emitida em 17 de dezembro 
de 2007, foi incorporada no Brasil por meio da Resolução CAMEX n. 71/2007, de 20 de 
dezembro de 2007.

A versão completa do relatório compreende, além de detalhes desta pesquisa, a análise 
da Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum (LETEC).

4.4. Normas sobre migrações e trânsito de pessoas

Nesta seção serão analisadas a produção e a incorporação de normas em matéria de 
migrações e trânsito de pessoas no MERCOSUL. Foram selecionadas normas que facilitam 
o trânsito e a residência de nacionais do MERCOSUL, diminuindo requisitos ou facilitando 
os trâmites; que definam a atuação conjunta para a garantia de direitos de nacionais dos 
países do MERCOSUL residentes em Estados terceiros; e que enfrentem o problema do 
tráfico de pessoas. Excluiu-se matérias conexas como as trabalhistas e de seguridade social. 
Para a escolha do período de tempo considerou-se o advento do Acordo de Residência do 
MERCOSUL, em 2002, por se tratar da norma mais importante da área. A análise não se 
pretende exaustiva, apesar de terem sido buscadas todas as Decisões, Resoluções e Acordo 
da RMI entre os anos de 2002 e 2012. Esta ressalva é importante para que se entenda que 
eventual lacuna pode existir, mas não compromete a análise, que retira suas conclusões 
não apenas da análise quantitativa, mas da tendência apresentada pelos dados tratados. 

Optamos por elencar, a seguir, as normas analisadas porque existem diversas 
compilações de normas migratórias e de trânsito do MERCOSUL disponíveis na internet, 
mas todas elas incompletas ou desatualizadas. 

Tabela n.10 - Decisões CMC sobre migrações e trânsito de pessoas

ANO N. TÍTULO INCORPORAÇÃO 
BRASIL

VIGÊNCIA (DADOS DE 
2011)

2011 21 Adhesión De La República Del 
Ecuador Al Acuerdo Sobre 
Residencia Para Nacionales 
De Los Estados Partes Del 
Mercosur, Bolivia Y Chile

Não há necessidade, 
mas a informação 
não é clara.

Não está vigente. De-
pende da incorporação do 
Equador.

2011 14 Acuerdo Modificatorio Del 
Anexo Del Acuerdo Sobre 
Documentos De Viaje De Los 
Estados Partes Del Mercosur 
Y Estados Asociados

Não há necessidade, 
mas a informação 
não é clara.

Vigente. No momento 
da assinatura (art. 2º do 
Acordo)
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2011 04 Adhesión De La República 
Del Perú Al Acuerdo Sobre 
Residencia Para Nacionales 
De Los Estados Partes Del 
Mercosur, Bolivia Y Chile

Não há necessidade, 
mas a informação 
não é clara.

Vigente. Incorporada pelo 
Peru em seu ordena-
mento interno em abril 
de 2011, e vigente desde 
28 de junho de 2011, data 
da aprovação da ata de 
adesão pelo CMC.

2010 64 Estatuto de la Ciudadanía del 
MERCOSUL – Plan de Acción

Não necessita ser 
incorporada (art. 8 
da Decisão).

Vigente.

2010 53 Patente Mercosur Deve ser incorpo-
rada

Não está vigente.
Brasil não incorporou.

2008 26 Acuerdo para la implemen-
tación de bases de datos 
compartidas de niños y 
adolescentes en situación de 
vulnerabilidad del Mercosur y 
Estados Asociados

Não necessita ser 
incorporada (art. 
4 da Decisão). O 
Acordo deve ser 
incorporado . (Fonte: 
Site MJ)

Não está vigente. (Fonte: 
Site MJ)

Brasil não incorporou.

2008 25 Acuerdo entre los Estados 
Partes del Mercosur y Estados 
Asociados sobre cooperación 
regional para la protección de 
los derechos de niños, niñas y 
adolescentes en situación de 
vulnerabilidad.

Deve ser incorpo-
rada.

Não está vigente.

Brasil não incorporou.

2008 19 Derogación de la Normativa 
Mercosur Relativa al Sistema 
de Intercambio de Información 
de Seguridad del Mercosur 
(SISME)

Necessita ser incor-
porada apenas pela 
Argentina (art. 4).

Informação não dis-
ponível.

2008 18 Acuerdo sobre documentos de 
viaje de los Estados Partes del 
Mercosur y Estados Asociados

Não necessita (art. 4 
da Decisão)

Entra em vigor no mo-
mento da assinatura (art. 
8º do Acordo). Não neces-
sita incorporação em 
nenhum Estado. (Fonte: 
Site MJ e MRE)

2007 45 Derogación de la Norma-
tiva MERCOSUR Relativa al 
Sistema de Intercambio de 
Información de Seguridad del 
MERCOSUR (SISME) – Deci-
siones 21/99, 25/99 e 18/00 em 
razão da aprovação da Dec. 
34/04

Necessita ser incor-
porada apenas pela 
Argentina.

Informação não dis-
ponível.

2007 31 Reunión Especializada de enti-
dades gubernamentales para 
nacionales residentes en el 
exterior

Não necessita ser 
incorporada.

Vigente.
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2007 30 Acordos emanados da XXI Re-
união de Ministros do Interior 
(1 – Acuerdo para el intercam-
bio de información a través del 
SISME y la formalización de su 
reglementación; 2 – Acuerdo 
para la aprobeción de los op-
erativos coordinados previstos 
para el segundo semestre de 
2007).

A decisão não ne-
cessita ser incorpo-
rada (art. 3).

O Acordo entre 
em vigor na data 
da assinatura (art. 
5º) devendo ser 
tomadas as medi-
das necessárias à 
implementação.

Apesar da previsão do 
Acordo, na Lista fornecida 
pelo MRE consta apenas a 
palavra CONSULTAR.

2006 21 Acuerdo sobre gratuidad de 
visados para estudiantes y do-
centes de los Estados Partes 
del Mercosur

Não necessita ser 
incorporada (art. 3 
da Decisão).

O acordo deve ser 
ratificado (art. 4)

Vigência: informação não 
disponível.

Brasil – Decreto Legisla-
tivo nº 993, de 2009. Não 
consta Decreto Presiden-
cial.

2006 12 Campaña de información y 
prevención del delito de trata 
de personas

Não necessita ser 
incorporada (art. 4)

Vigente

2006 10 Acuerdo para la concesión de 
un plazo de noventa (90) dias a 
los turistas nacionales de los 
Estados Partes del Mercosur y 
Estados Asociados

Decisão não necesi-
ta ser incorporada 
(art. 4).
O Acordo deve ser 
ratificado (art. 5)

Vigência: informação não 
disponível.

Brasil – Decreto Legisla-
tivo nº 648, de 2009. Não 
consta Decreto Presiden-
cial.

2005 13 Protocolo sobre traslado de 
personas sujetas a regímenes 
especiales

Decisão não neces-
sita ser incorporada 
(art. 4).
O Acordo deve ser 
ratificado (art. 8)

Não está vigente.

Brasil não ratificou.

2004 38 Documento de viaje provisório 
Mercosur

Não há disposição a 
respeito da incorpo-
ração.

Não está vigente no  MER-
COSUL (Fonte: Site FEM)

Na lista oficial disponibi-
lizada pelo MRE consta 
apenas: CONSULTAR.

2004 37 Proyectos de Acuerdos contra 
el trafico ilícito de migrantes, 
entre los Estados Partes del 
Mercosur, la Republica de Bo-
livia y la Republica de Chile.

Acordo 10/03 - Tráfico Ilícito 
de Migrantes entre os Estados 
Partes do MERCOSUL, Bolívia 
e Chile.

Acordo 9/03 - Tráfico Ilícito de 
Migrantes entre os Estados 
Partes do MERCOSUL

Decisão não neces-
sita ser incorporada 
(art. 3).

Os Acordos devem 
ser ratificados (art. 
12)

Não está vigente no MER-
COSUL (Fonte: Site FEM)

Brasil não ratificou os 
acordos.
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2004 36 Sistema de Información de Se-
guridad del Mercosur (SISME)
[nuevo diseño operacional]

Decisão não neces-
sita ser incorporada 
(art. 3).

Vigente.

2003 25 Mecanismo para el ejercicio 
profesional temporario

Decisão deve ser 
incorporada (art. 4)

Vigência: informação não 
disponível.

Brasil – Decreto Legisla-
tivo nº 347, de 2008

2003 16 Acuerdo para la creación de la 
Visa Mercosur

A presente decisão 
entrará em vigor 
segundo o disposto 
no art. 10 do Anexo.
Deve ser ratificado 
(art. 10). Possibi-
lidade de aplicação 
bilateral.

Não está vigente no MER-
COSUL (Fonte: Site FEM)

Brasil – Decreto Legisla-
tivo nº 346, de 2008

2002 28 Acuerdos Emanados de la 
XXI Reunión de Ministros del 
Interior del Mercosur, de la 
República de Bolívia y de la 
República de Chile
Acuerdo nº 11/02 – Regulari-
zación Migratoria Interna de 
Ciudadanos del Mercosur;
Acuerdo nº 12/02 – Regulari-
zación Migratoria Interna de 
Ciudadanos del Mercosur, 
Bolivia y Chile;
Acuerdo nº 13/02 – Residencia 
para nacionales de los Esta-
dos Partes del Mercosur;
Acuerdo nº 14/02 – Residen-
cia para nacionales de los 
Estados Partes del Mercosur, 
Bolivia y Chile.

A decisão não ne-
cessita ser incorpo-
rada.

Os acordos devem 
ser incorporados.

Acordos de residência 
– vigentes (decretos nº 
6964 e 6975, de 2009). 
Na norma brasileira não 
se faz menção à Decisão 
CMC 28/02.
Acordo 11/02 - Aprovado 
no Brasil pelo Decreto 
Legislativo nº 928, de 
15/09/2005 (Fonte: Site MJ 
e MRE)
Acordo 12/02 - Aprovado 
no Brasil pelo Decreto 
Legislativo nº 923, de 
15/9/2005 (Fonte: Site MJ 
e MRE)
Acordo 13/02 - Aprovado 
no Brasil pelo Decreto 
Legislativo nº 210, de 
20/5/2004(Fonte: Site MJ 
e MRE)
Acordo 14/02 - Aprovado 
no Brasil pelo Decreto 
Legislativo nº 925, de 
15/9/2005 (Fonte: Site MJ 
e MRE)

Tabela n.11 - Resoluções GMC sobre migrações e trânsito de pessoas

ANO N. TÍTULO INCORPORAÇÃO 
BRASIL

VIGÊNCIA

2011 38 Cronograma para la 
Implementación de la 
Patente Mercosur

Não necessita (art. 2) Vigente

2011 14 Cronograma para la 
Implementación de la 
Patente Mercosur

Não necessita (art. 2) Vigente
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2009 20 Lista e regulamento 
administrativo dos 
organismos coorde-
nadores na área de 
controle integrado 
(Revogação da Res. 
03/95)

Deve ser incorporada 
até 01.01.2010.

Não está vigente.

Brasil não incorporou.

2008 31 Documentos de cada 
Estado Parte que 
habilitam o Trânsito 
de Pessoas no MER-
COSUL (Revogação da 
Resolução nº 75/96)

Necessita ser incor-
porada somente ao 
ordenamento jurídico 
argentino antes de 
30.11.2008.

Não está vigente. 
(Mas a Decisão CMC 
18/08 que a substitui 
já está vigente).

Informação não 
disponível a respeito 
da incorporação da 
Argentina.

2008 21 Declaração de Saúde 
do Viajante no MER-
COSUL (Revogação da 
Res. GMC nº 09/03)

Deve ser incorporada 
até 20.12.08

Vigente.
No Brasil incorporada 
através da Portaria do 
Ministério da Saúde 
Nº 2.659, de 11 de 
novembro de 2008 

Tabela n.12 - Acordos interministeriais vigentes sobre migrações e trânsito de pessoas

ANO N. TÍTULO INCORPORAÇÃO VIGÊNCIA
2006 03 Acordo para a Con-

cessão de um Prazo 
de 90 dias aos Turistas 
Nacionais dos Estados 
Partes do MERCOSUL 
e Estados Associados

Não necessita incorpo-
ração

Vigente

2006 02 Acordo sobre Procedi-
mento para Verificação 
da Documentação 
de Entrada e Saída 
de Menores entre os 
Estados Parte do MER-
COSUL e Associados.

Não necessita incorpo-
ração

Vigente

2006 01 Plano de ação para a 
luta contra o tráfico 
de pessoas entre os 
estados parte do MER-
COSUL e os estados 
associados

Não necessita incorpo-
ração.

Vigente

Mas no Brasil, a Por-
taria MJ  nº 2167, de 
2006, o implementa.

Reunir as informações sobre as normas pertinentes a uma matéria e sobre a sua 
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vigência não é tarefa fácil. Os temas migratórios são de competência, em grande parte, 
dos Ministérios de Interior no âmbito nacional e naturalmente passaram a ser discutidos 
na Reunião destes Ministros no MERCOSUL. Em 1997, foi realizada a primeira reunião 
de Ministros do Interior (RMI) do MERCOSUL, órgão ligado ao Conselho Mercado Comum 
(CMC), no qual o Brasil é representado por seu Ministério da Justiça. Em 2004, ocorreu a 
primeira reunião do Foro Especializado Migratório (FEM), subordinado à RMI.

É no âmbito da FEM, que, majoritariamente, as questões referentes a trânsito e migração 
são discutidas no MERCOSUL. A maior parte das normas nele negociadas é aprovada sob 
a forma de Decisão do CMC. O conteúdo destas Decisões percorre um amplo espectro 
que vai desde a aprovação de acordos de grande importância política até a aprovação de 
campanhas, criação de reuniões, definição de documentos de viagem aceitos. 

O tema dos documentos de viagem, por exemplo, havia sido regulado através de 
Resolução do GMC n.75/96, que foi revogada pela Resolução GMC n.31/08) por força da 
Decisão CMC 18/08. Assim, parece não haver clara divisão de competência normativa 
entre o GMC e o CMC. 

A grande disparidade no conteúdo das Decisões do CMC também pode ser explicada por 
razões institucionais. O principal Fórum de debate do tema é o FEM, que está submetido à 
RMI, por sua vez submetida ao CMC, que adota Decisões. Como as Reuniões de Ministros 
encaminham seus projetos ao CMC, resulta que a maior parte das normas neste âmbito 
sejam Decisões, independentemente da relevância do seu conteúdo.

Além disso, a forma de apresentação e a redação das Decisões dificulta o seu 
acompanhamento. Há Decisões que aprovam mais de um acordo da RMI, como a n.28/02; 
há também Decisões que aprovam meros projetos de acordos, como a n.37/04.

Com relação à vigência e necessidade de incorporação, os textos das Decisões são 
completamente díspares. Quando as decisões aprovam outros documentos como acordos 
ou atas, a falta de clareza aumenta. A maior parte das decisões que aprova acordos 
afirma explicitamente que a incorporação das mesmas é dispensada, e que os acordos 
em questão entrarão em vigor conforme suas próprias previsões. A Decisão n.16/03, no 
entanto, afirma que ela entrará em vigor segundo o art. 10 do Acordo, o qual requer a 
ratificação. Em certos casos, não há necessidade de incorporação nem da decisão nem 
do instrumento aprovado, como as Decisões n.04 e n.21/11 que tratam da adesão de 
Estados Associados a acordos já ratificados. Esta informação, no entanto, não está clara 
no texto da Decisão e deve ser extraída de outras normas que também foram subscritas 
pelos Estados Associados. Tantas imprecisões, somadas ao desconhecimento sobre o 
funcionamento do MERCOSUL que acomete a população em geral, mas também vários 
órgãos do Estado brasileiro, pode gerar sérios problemas de aplicação das normas. A 
versão completa do Relatório analisa, por exemplo, o caso do Acordo sobre Residência 
para nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL, Bolívia e Chile, que está vigente para o 
Peru desde 28 de junho de 2011, data da Decisão nº 04/11 e da Ata de adesão ao Acordo. 
Apesar disso, até o mês de fevereiro de 2012, ele não estava sendo aplicado pelo Brasil 
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em relação aos cidadãos peruanos, devido à interpretação restritiva da Polícia Federal.

As Resoluções do GMC em matéria de trânsito e migrações, por sua vez, são poucas. 
Em geral, tratam de matérias técnicas e é comum que não necessitem ser incorporadas, 
ou que sejam incorporadas por atos administrativos normativos. Entre as cinco resoluções 
localizadas nesta matéria, duas necessitam incorporação. Uma delas foi incorporada por 
Portaria do Ministro da Saúde e a outra não teve sua incorporação detectada. Note-se 
também que a maior parte das Resoluções, diferentemente das Decisões, prevê uma 
data para a incorporação. As Decisões, que são o instrumento normativo mais utilizado 
nos temas de migração e trânsito, por sua vez, não costumam prever uma data para 
incorporação, o que não retira seu caráter obrigatório, conforme prevê o Protocolo de 
Ouro Preto (art. 42 POP).

No caso das migrações, muitas normas são, em verdade, acordos internacionais que 
necessitam ser ratificados pelos Parlamentos nacionais antes de entrar em vigor, de modo 
que o déficit democrático é preocupação menor. Já o tempo de internalização tende a ser 
maior. O contrário também acontece: há acordos que são implementados pelos países 
antes mesmo que sejam aprovados através de uma norma do MERCOSUL. Assim, alguns 
Acordos da RMI, mesmo não aprovados por um dos órgãos decisórios do MERCOSUL, 
estão vigentes. Na maioria das vezes isso ocorre quando os Estados consideram que a 
matéria em questão dispensa a incorporação. Neste caso, os Acordos vigem não como 
norma do MERCOSUL, mas como Acordo Interministerial, o que também pode suscitar 
embates jurídicos, uma vez que tecnicamente não fariam parte do ordenamento jurídico 
do MERCOSUL. 

No plano substantivo, o tratamento das migrações no MERCOSUL trouxe avanços 
notáveis na regulação desta área. Em 2009 entraram em vigor o Acordo de Residência 
para nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL e o Acordo de Residência para nacionais 
dos Estados Partes do MERCOSUL, Bolívia e Chile, que exigem para os nacionais destes 
países somente a apresentação de um documento de identificação; certificado e declaração 
de ausência de antecedentes criminais e pagamento de taxas (art. 4) para a obtenção da 
residência temporária de 2 anos. Além da redução dos documentos exigidos, o imigrante 
tem a possibilidade de fazer o requerimento tanto em uma representação consular do 
Brasil no seu país de origem quanto diretamente à autoridade migratória brasileira quando 
já presente no território nacional. Neste último caso, o pedido de residência é possível 
independentemente da condição migratória do requente quando entrou no país, e haverá 
isenção de multas ou outras sanções administrativas. Os documentos administrativos não 
necessitam ser traduzidos em razão do “Acordo sobre Dispensa de Tradução de Documentos 
Administrativos para Efeitos de Imigração entre os Estados Partes do MERCOSUL, a 
República da Bolívia e a República do Chile. Após dois anos a residência temporária 
poderá ser transformada em permanente mediante a comprovação da posse de meios 
de subsistência lícitos (art. 5, d).

Além disso, os beneficiários do Acordo de Residência do MERCOSUL durante os dois 
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anos de residência provisória podem registrar suas empresas, ou registrar-se como 
empresários individuais. Esta possibilidade está prevista na Instrução Normativa n. 111 de 
1º de fevereiro de 2010 do Departamento Nacional de Registro do Comércio do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (DNRC-MDIC). 

Em dezembro de 2010, a Decisão 64 do Conselho do Mercado Comum estabeleceu 
“um plano de ação para a conformação progressiva de um Estatuto de Cidadania do 
MERCOSUL”, o qual deverá ser implementado nos próximos dez anos. Seus objetivos 
gerais são: a) implementação de uma política de livre circulação de pessoas na região; b) 
igualdade de direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicas para os nacionais 
dos Estados Partes do MERCOSUL; c) igualdade de condições para acesso ao trabalho, 
saúde e educação. Para o alcance destes objetivos o plano de ação prevê a adoção de 
medidas em onze Capítulos: i) circulação de pessoas; ii) fronteiras; iii) identificação; iv) 
documentação e cooperação consular; v) trabalho e emprego; vi) previdência social; vii) 
educação; viii) transporte; ix) comunicações; x) defesa do consumidor; xi) direitos políticos. 
Trata-se de um documento muito recente, de efetivação incerta, e cujos desdobramentos 
devem ser aguardados. O acompanhamento deste desenvolvimento, no entanto, seria 
facilitado se houvesse maior transparência, organização e participação social no processo 
de produção normativa do MERCOSUL. 
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V. OPINIÃO DOS ATORES 
GOVERNAMENTAIS

A equipe produziu informações por meio de questionários enviados a autoridades 
governamentais que participam do processo de elaboração e/ou incorporação de normas 
do MERCOSUL no ordenamento brasileiro. Foram elaborados 4 modelos de questionários, 
com ligeiras alterações adaptadas à função de cada autoridade no processo de incorporação 
de normas. 

Os questionários foram enviados a 30 agentes públicos, sendo 6 deles recomendados 
pela SAL/MJ e seus parceiros, e outros 24 encontrados no diretório brasileiro de autoridades 
do MERCOSUL. Apenas 6 autoridades responderam ao questionário (20% do total das 
consultadas), sendo 3 delas indicadas pela SAL/MJ e por seus parceiros (o que equivale 
a 50% do total das entrevistas recomendadas). Isto indica um predomínio de respostas 
recomendadas no resultado da primeira pesquisa empírica. Foram 5 as autoridades que 
responderam ao Questionário 1 (dirigido aos negociadores de normas); uma delas, a Casa 
Civil, respondeu o Questionário 3, elaborado especialmente para este órgão.

Os questionários permitiram identificar uma diversidade significativa de percepções 
sobre a internalização, a depender do órgão em questão, como revela a compilação das 
respostas que apresentamos a seguir.

5.1. Critérios utilizados para decidir se deve ou não haver 

internalização de uma norma do MERCOSUL no ordenamento 

jurídico brasileiro

Segundo a Coordenação Nacional da Saúde no MERCOSUL do Ministério da Saúde 
(doravante designada CNS/MS), “a partir do momento que os países identificam a 
necessidade de harmonizar um tema e a relevância da colocação em vigência, se cria a 
necessidade de incorporação para que ela seja aplicável”.

Para a Assessoria Internacional do Ministério do Trabalho e Emprego (doravante 
referida como AI/MTE), “em geral as normas do MERCOSUL devem ser todas incorporadas 
ao ordenamento jurídico dos países que o conformam”, salvo “quando haja decisão do 
Parlamento de um determinado país contrário à internalização”.

A Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (a seguir designada CAMEX) esclarece que “providencia a 
internalização de normas do MERCOSUL relativas a alterações, temporárias ou definitivas, 
da Tarifa Externa Comum – TEC, bem como a alterações da Nomenclatura Comum do 
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MERCOSUL – NCM”. Limita-se a referir que “no próprio texto da normativa é expressa a 
necessidade de internalização, bem como o prazo para sua realização, que é rigorosamente 
cumprido”.

Já a Assessoria Internacional da Agência Nacional de Telecomunicações (doravante 
referida como AI/ANATEL) indica dois critérios. Primeiro, a aferição da existência do suporte 
fático do artigo 49 da Constituição Federal, isto é, se há encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional. Não havendo, o segundo critério é a aplicação da Decisão CMC 
n.23/00, especialmente as alíneas a e b do seu art. 5º.

A AI/ANATEL acrescenta: “Entende-se que o GMC e/ou o CMC seriam as instâncias 
mais apropriadas para propor em última instância no MERCOSUL a necessidade de 
internalização de uma norma MERCOSUL”.

A Divisão de Assuntos Políticos, Institucionais, Jurídicos e Sociais do MERCOSUL do 
Ministério das Relações Exteriores (doravante referida como DMS/MRE) refere igualmente 
o art. 5º da Decisão CMC n. 23/00, acrescentando que as normas elaboradas no Subgrupo 
de Trabalho Nº 2 “Aspectos Institucionais” (SGT-2), dada a própria natureza do subgrupo, 
estão incluídas, de modo geral, na primeira hipótese. 

As respostas a esta primeira questão confirmam a seguinte tipologia.

Figura n.9 - Tipologia das normas do MERCOSUL para fins de internalização

No caso das normas C, a decisão de dispensar a incorporação de uma regra às ordens 
internas é coletiva (portanto, tomada por consenso, com a presença de todos os Estados 
Partes). Tal decisão é representada pela cláusula expressa prevista no art. 5º da Decisão 
23/00, que figura ao final de cada norma. O uso desta faculdade é recorrente. Constatamos 
que 352 Resoluções do GMC (24% do total)  contêm a cláusula de dispensa de incorporação 
da norma pelos Estados Partes.
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Quando uma norma não contém essa cláusula, a decisão quanto à necessidade ou 
o modo de incorporação de uma norma do MERCOSUL pertence a cada Estado Parte, 
conforme sua Constituição e/ou sua prática oficial. 

Nas informações recebidas pela equipe em 22 de dezembro de 2011, provenientes 
da Divisão de Coordenacão Econômica e Assuntos Comerciais do MERCOSUL (DMC) do 
MRE, chama a atenção o elevado número de normas que, segundo os Estados Partes, 
“não necessitam de incorporação”. A DMC/MRE ofereceu apenas os números de normas 
incorporadas por cada Estado e por ano, com algumas inconsistências quanto ao número 
total de normas.

Embora limitados para efeitos deste estudo, os dados permitem constatar que há uma 
grande discrepância no processo de tomada de decisão dos Estados quanto à necessidade 
ou não de incorporação das Diretivas da Comissão de Comércio do MERCOSUL, variando 
de 163 normas consideradas de necessária incorporação para o Brasil a 79 para o Uruguai 
– ou seja, o Uruguai considera necessário incorporar menos da metade das normas assim 
classificadas pelo Brasil, como revela a tabela a seguir.

Tabela n.13 - Normas que necessitam incorporação, por Estado Parte (1991-2010)

TIPO DE NORMA NÚMERO TOTAL 
DE NORMAS ESTADO

NÚMERO DE 
NORMAS QUE 
NECESSITARIAM 
INCORPORAÇÃO

PERCENTUAL 
DE NORMAS QUE 
NECESSITARIAM 
DE INCORPO-
RAÇÃO

Decisões
Conselho Mer-
cado Comum 
(CMC)

685

Argentina 219 31,97%
Brasil 219 31,97%

Paraguai 219 31,97%

Uruguai 219 31,97%

Resoluções
Grupo Mercado 
Comum (GMC)

1.436
1.436
1.445
1.445

Argentina 900 62,67%
Brasil 900 62,67%

Paraguai 903 62,49%

Uruguai 903 62,49%

Diretivas
Comissão de 
Comércio (CCM) 318

Argentina 119 37,42%
Brasil 163 51,25%

Paraguai 85 26,72%
Uruguai 79 24,84%

A impossibilidade de identificar de quais normas se trata impede que se tente 
compreender quais são as razões pelas quais sua incorporação pode ser necessária em 
um ou mais Estados, mas não em outro(s). 
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5.2. Critérios utilizados para escolha do instrumento de 

internalização  na ordem brasileira

Para a CNS/MS, as normas do MERCOSUL “podem ser incorporadas através de 
Portaria Ministerial do órgão afeto ao tema; quando o tema envolve vários Ministérios 
através de Portaria Interministerial e quando envolvem recursos, necessitam de aprovação 
do Congresso Nacional. E ainda no caso de normas que não estão previstas no art. 40 
do Protocolo de Ouro Preto é necessário uma nova protocolização na ALADI (Associação 
Latino americana de Integração) para que seja feita incorporação pelos países”.

Antes de prosseguir, parece importante recordar algumas das características dos atos 
normativos do Poder Executivo no direito brasileiro:

• nem todos possuem significação precisa – é o caso da Portaria, que, por vezes, 
veicula regras gerais e abstratas, e, em outras, traz decisões concretas e individuais;

• como expressão da vontade da Administração Pública, são revogáveis ou modificáveis 
a qualquer tempo;

• são de hierarquia inferior à lei ordinária, o que pode ser decisivo em caso de conflitos 
de normas;

• estão sujeitas ao controle, tanto interno (administrativo) como externo (sobretudo, 
judicial).

A AI/MTE, por sua vez, informa que “o tipo de ato normativo que desencadeie a 
internalização de norma do MERCOSUL será decidido conforme proposta da instância 
técnica que acompanhe o processo de internalização da norma, desde que validado pelo 
órgão de acompanhamento jurídico (Consultorias Jurídicas dos órgãos e AGU)”.

Segundo a DMS/MRE, que se ateve ao trabalho do SGT-2, pela natureza dos assuntos 
ali tratados (institucionais), a pergunta não se aplica àquele subgrupo.

A CAMEX informa que “As alterações tarifárias e da NCM são de competência da Câmara 
de comércio Exterior - CAMEX (vide incisos XIV e XIX do art. 2º do Decreto no 4.732, de 10 
de junho de 2003), que publica suas normativas sempre por Resoluções CAMEX”. 

A AI/ANATEL diferencia o tema de “Assuntos Postais” e o de “Telecomunicações e 
Radiodifusão”. No primeiro, “as incorporações do Poder Executivo têm sido realizadas 
por meio de instrumento normativo da competência do Exmo. Sr. Ministro de Estado das 
Comunicações, normalmente em nível de Portarias”. 

No segundo, “o procedimento atualmente aplicado é a Instrução Normativa do Grupo de 
Coordenação das Comissões Brasileiras de Comunicação (GC-CBC) intitulada Sistemática 
para a Aprovação de Propostas de Resoluções MERCOSUL” (ver texto integral no Anexo 
1 deste Relatório). A sistemática descrita pela AI/ANATEL é bastante detalhada quanto à 
função de cada um dos atores. No entanto, não esclarece os critérios de escolha do ato 
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de internalização da norma mercosulina. 

A resposta ao Questionário n.3, enviado à Casa Civil, torna ainda mais evidente a 
necessidade de aprofundamento desta questão.

Com efeito, a Casa Civil não negocia normas: a ela “compete examinar, por meio de 
sua Subchefia para Assuntos Jurídicos, a constitucionalidade e a legalidade das propostas 
de projeto de ato normativo (Projetos de Mensagem ao Congresso Nacional, de Decreto 
de Promulgação e de Decreto de Execução) e, por meio de sua Subchefia de Análise e 
Acompanhamento de Políticas Governamentais, seu mérito, oportunidade e conveniência 
política, nos termos dos Decretos nos 5.135, de 7 de julho de 2004, e 4.176, de 28 de março 
de 2002. Uma vez aprovados os pareceres emitidos pela SAJ e pela SAG, a proposta é 
submetida à análise e assinatura da Presidenta da República”.

Isto significa que quando os órgãos negociadores optam por uma modalidade de 
incorporação que dependa de um Decreto Presidencial (de promulgação, de matéria já 
submetida ao Congresso Nacional; ou de execução, de matéria que não merecerá apreciação 
parlamentar) ou do envio ao Congresso Nacional (por meio de Mensagem), eles dependem 
assim de um duplo filtro da Casa Civil. 

Figura n.10 – Duplo filtro da Casa Civil
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Claro está, igualmente, que, quando optam por outro tipo de ato (Portarias, Resoluções, 
etc.), os negociadores evitam o duplo filtro da Casa Civil: “A Subchefia para Assuntos 
Jurídicos é responsável pela análise jurídica dos atos internacionais submetidos à assinatura 
da Presidenta da República e quando da sua assinatura, é responsável por sua publicidade 
a partir da sua divulgação no ‘Portal da Legislação da Presidência da República’, página da 
internet por ela administrada. Os atos administrativos dos diferentes Ministérios e órgãos 
governamentais a serem publicados são encaminhados diretamente à Imprensa Nacional, 
sem passar pela análise jurídica da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil”.

5.3. Aplicação do mecanismo de consulta prévia previsto pela 

Decisão CMC 20/02 

A AI/MRE declara sempre utilizar o mecanismo de consultas, que “ajuda a aplainar 
possíveis problemas técnicos/jurídicos, facilitando a incorporação futura da norma”.

A CAMEX informa que “no que tange as normativas MERCOSUL relativas a alterações 
tarifárias e da NCM não é utilizado o referido mecanismo”. 

A CMS/MS sempre o utiliza, opinando que “o problema no atraso da incorporação não 
é a Consulta Pública, porque ela tem um prazo que pode ser de até 60 dias, publicado no 
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Diário Oficial da União. O problema do atraso de incorporação é a falta de comprometimento 
dos Estados Partes em cumprir os prazos”. Em relação à compatibilidade dos projetos 
de norma com os ordenamentos jurídicos nacionais, considera que o problema “está 
relacionado com a falta de controle interno dos representantes dos órgãos que negociam 
ou consensuam as normas. Esta compatibilidade deve ser investigada em etapa anterior 
ao consenso do tema”.

Consoante a DMS/MRE, a Decisão 20/02 não se aplica às normas do SGT-2, uma vez 
que não necessitam ser incorporadas. Ela observa, porém, que sua aplicação “poderia 
evitar alguns problemas verificados no Brasil, que acabam dificultando a vigência das 
normas no bloco”.

A AI/ANATEL informa que o mecanismo é sempre utilizado. Em relação à celeridade da 
incorporação de normas, o setor de “Assuntos Postais” considera que “o prazo é necessário 
e razoável”, enquanto o setor de “Telecomunicações e Radiodifusão” observa que “o prazo 
é necessário e razoável, na maioria das vezes”. 

Quanto à compatibilidade dos projetos de norma com os ordenamentos jurídicos 
nacionais, o setor de “Assuntos Postais” ressalta que “A elaboração dos projetos de normas, 
por parte da CTAP (Comissão Temática de Assuntos Postais do SGT-1), procura levar em 
consideração os aspectos delineados pelo ordenamento jurídico nacional, a fim de evitar, 
sempre que possível, a necessidade de mudanças nas legislações nacionais existentes. 
Contudo, havendo a necessidade de alteração na lei, é necessário que a Comissão Temática 
leve em conta o tempo de tramitação dos processos legislativos em seus respectivos 
Poderes”. 

Para o setor de “Telecomunicações e Radiodifusão”, o “desenvolvimento de projetos 
de normas MERCOSUL tem se concentrado em instrumentos regulatórios que podem 
ser incorporados à regulamentação nacional dos Estados Partes por meio de Resoluções 
geridas pelos órgãos reguladores do setor de telecomunicações. Entretanto, verifica-se 
que o processo regulatório é assimétrico entre os países. Um exemplo desta assimetria é a 
necessidade de consulta pública. Todo instrumento regulatório antes de ser aprovado pelo 
Conselho Diretor da Anatel deve ser submetido a Consulta Pública. Este procedimento não é 
obrigação em todos os Estados Partes. Esta assimetria é algo que dificulta consideravelmente 
o processo regulatório no MERCOSUL no âmbito do SGT-1”.

Quanto às sugestões para aperfeiçoamento, o setor de telecomunicações da AI/ANATEL 
sugere “o desenvolvimento de um mecanismo de consulta pública internacional conjunta 
MERCOSUL que contemple contribuições originadas pela sociedade em cada um dos 
Estados Partes, as quais devessem ser analisadas (simultaneamente) pelos reguladores 
dos Estados Partes, e serviriam como um passo prévio à elevação do instrumento ao Grupo 
Mercado Comum. Sem este instrumento a assimetria permanece, sendo extremamente 
prejudicial a todo o processo”.
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Já CMS/MS propõe “Conscientizar os fóruns da importância de verificar as legislações 
nacionais antes do consenso de uma norma MERCOSUL, que pode ser através de Seminários, 
Congressos e outros, bem como criar mecanismos que obriguem os países a incorporar 
a norma depois de harmonizada e aprovada pelo órgão decisório”.

5.4. Identificação das normas do MERCOSUL quando de sua 

publicação e existência de compilações de normas

Segundo a AI/MTE, a identificação sempre é feita, “na ementa ou no artigo primeiro 
do ato executivo ou Lei”.  Informa que há uma compilação de normas na cartilha “Como 
Trabalhar nos Países do MERCOSUL” efetuada no âmbito do Subgrupo de Trabalho nº 10. 

Conforme a DMS/MRE, a identificação ocorre por vezes: “Na grande maioria dos casos, 
o ato que incorpora uma norma do MERCOSUL a identifica como tal. No caso das normas 
incorporadas por atos administrativos, a identificação ocorre por menção, no início do 
texto, à norma do MERCOSUL. Nem sempre, porém, a referência é realizada de maneira 
clara. No caso das normas incorporadas por Decreto, também há referência à norma do 
MERCOSUL no texto do Decreto”.  

A DMS/MRE observa, ainda, que dentre as dificuldades “mais comuns decorrem da 
não-observância do artigo 7º da Dec. CMC Nº 20/02, que estabelece a obrigatoriedade de 
incorporação das normas emanadas dos órgãos decisórios do bloco aos ordenamentos 
jurídicos nacionais em seu texto integral a partir de 30 de maio de 2003”. Ademais, indica 
que não existe compilação de normas relativa ao foro do qual participa.

Quanto à CSM/MS, a identificação ocorre sempre, tanto no caput do texto, como durante 
o texto e no final, “porque a normativa sai publicada, em anexo, no Diário Oficial da União 
no momento da incorporação, ou seja, quando sai  publicada a Portaria de incorporação”. 
Há compilação “na Secretaria do MERCOSUL, bem como na Coordenação Nacional de 
Saúde do MERCOSUL/AISA, e  temos uma revista que fazemos atualização semestral ou 
anual”. Acrescenta que todas as normas aprovadas pelo MERCOSUL estão disponíveis no 
sítio da Secretaria do MERCOSUL e também no portal do Ministério da Saúde.

A CAMEX, por sua vez, sempre identifica as normas oriundas do MERCOSUL,  “na 
ementa e no preâmbulo da Resolução CAMEX”, mas indica a ausência de compilações.

5.5. Dificuldades encontradas pelas autoridades brasileiras para 

incorporação de normas do MERCOSUL 

De modo geral, a DMS/MRE considera que “O processo de incorporação das normas do 
MERCOSUL ao ordenamento jurídico nacional é fragmentado entre os diversos ministérios 
e órgãos do governo federal que participam do processo de produção normativa no âmbito 
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do MERCOSUL. Essa intensa participação reflete a opção dos Estados Partes por resguardar 
a natureza intergovernamental do processo de integração. Eventuais medidas tomadas 
para tornar mais eficiente o processo de incorporação das normas do MERCOSUL devem 
levar em conta esse importante aspecto político”. 

Porém, a equipe não conseguiu identificar a relação lógica entre fragmentação do 
processo de incorporação de normas e a intergovernamentalidade. A eficiência no processo 
de incorporação de normas é atributo eminentemente estatal e assunto intergovernamental 
por excelência. As normas conhecidas como supranacionais dispensam qualquer tipo de 
incorporação às ordens internas, e são ditas de aplicabilidade imediata (sem mediação 
por qualquer instrumento). 

A DMS/MRE acrescenta que “A inexistência, no Brasil, de uma instância centralizadora 
do processo de incorporação de normativas do MERCOSUL dificulta seu acompanhamento, 
tornando-o mais suscetível à falhas. A própria Decisão 20/02, artigo 14, trata da questão 
(‘A fim de conferir maior celeridade ao processo de incorporação, os Estados Partes 
procurarão, de acordo com suas respectivas legislações internas, centralizar em um único 
órgão interno o processamento dos trâmites necessários à incorporação das normas 
MERCOSUL que possam ser incorporadas por via administrativa’). Há casos, ainda, em 
que a incorporação é realizada de forma correta, mas a entrada em vigência é prejudicada 
pela falta de comunicação entre os órgãos do Executivo competentes pela incorporação e 
o MRE. A este último cabe, na função de Coordenação Nacional do GMC, enviar notificação 
à SM informando que uma norma do MERCOSUL foi incorporada ao ordenamento jurídico 
nacional. Os problemas acima referidos recaem sobre as normas que não necessitam de 
aprovação parlamentar”.

Já a dificuldade apontada pela AI/MTE é a demora na apreciação da norma pelo 
Parlamento.

Para a CMS/MS, “depois que a norma é consensuada pelos Estados Partes, no Brasil 
não temos muita dificuldade em incorporá-la, porque quando chega-se a um consenso, 
os fóruns pertinentes já fizeram as consultas internas e acordaram de forma que não 
suplantem nenhuma lei ou norma interna do país, pertinente àquele tema. Esta foi uma 
recomendação do GMC (Grupo Mercado Comum), de que os fóruns somente acordassem 
uma normativa depois que houvesse segurança de que esta norma não fosse contrária 
às leis internas de cada país, de forma a não tirar a soberania nacional dos países”.  Não 
obstante, destaca dois pontos posteriores ao consenso para elaboração das normas: “Um 
deles é o cumprimento dos prazos pelos Estados Partes, que dificilmente incorporam a 
Resolução ao mesmo tempo, fato que não permite que uma norma seja MERCOSUL. O outro 
se refere às normas sanitárias e fitossanitárias que necessitam de revisão e dificilmente 
os países acordam em fazê-lo, fato este que prejudica o Brasil maior interessado, que tem 
um Sistema de Vigilância Sanitária e fitossanitários já bastante eficaz”.

Já para a AI/ANATEL, quanto aos Assuntos Postais, a dificuldade seria a tramitação 
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interna, durante o prazo de consultas. No que tange às Telecomunicações e Radiodifusão, 
“a estrutura da Agência orientada a serviços dificulta e impacta a tramitação interna, que 
se torna demorada e burocrática. O procedimental é antigo”.

A CAMEX considera, por sua vez, que as normas incorporadas ao ordenamento jurídico 
por Resoluções não enfrentam dificuldades.

Quanto à Casa Civil, algumas das principais dificuldades na análise de propostas de 
internalização de atos internacionais apontadas foram as seguintes:

(i) Necessidade de aprovação parlamentar: a análise jurídica de propostas de 
internalização de algumas normas do MERCOSUL por meio de Decreto de Execução 
suscitam dúvidas quanto à necessidade de aprovação parlamentar, quando constatada a 
possibilidade de implicar em compromissos gravosos ao país, mesmo que indiretamente. 
Havendo dúvidas com relação à fundamentação do tipo de ato encaminhado, os Ministérios 
responsáveis pela matéria são consultados para confirmar o encaminhamento.

(ii) Fundamentação em normas anteriores não internalizadas: algumas normas 
emanadas dos órgãos do MERCOSUL, encaminhadas para internalização, se fundamentam 
em normas anteriores que, no entanto, não foram internalizadas ao ordenamento jurídico 
mediante ato da Presidenta da República. A ausência de internalização muitas vezes 
se explica por artigo constante na própria norma, segundo o qual ela não necessita 
ser incorporada ao ordenamento jurídico dos Estados Partes, nos termos do art. 42 do 
Protocolo de Ouro Preto, por regulamentar aspectos da organização ou funcionamento do 
MERCOSUL. A ausência de internalização de algumas dessas normas pode, entretanto, 
causar insegurança jurídica, uma vez que a internalização das novas regras pode causar 
confusão a respeito do que está em vigor. Ademais, muitas vezes as novas normas a 
serem internalizadas criam estruturas que receberão contribuições financeiras dos 
Estados Partes e, sem a instituição e reconhecimento de tais instâncias no ordenamento 
jurídico brasileiro, parece não haver base legal para envio de propostas de pagamento das 
respectivas contribuições à aprovação parlamentar.

(iii) Falta de conhecimento imediato sobre normas não internalizadas: diante do 
cenário descrito no item (ii) acima, surgem dúvidas em relação ao universo de normas 
emanadas pelos órgãos do MERCOSUL que deixam de ser submetidas ao processo de 
internalização ‘tradicional’, por trazerem tal dispositivo que dispensa sua incorporação. 
Há duvidas quanto aos critérios utilizados para a decisão a respeito da necessidade ou 
dispensa da incorporação de normas do MERCOSUL. Ou seja, se normas que trazem o 
dispositivo que dispensa sua incorporação ao ordenamento jurídico dos Estados Partes 
não poderiam estar na prática criando, direta ou indiretamente, compromissos gravosos 
para o Brasil. 

(iv) Internalização por meio de atos descentralizados: quanto às normas do MERCOSUL 
internalizadas por meio de atos próprios dos demais órgãos da administração pública 
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federal, como, por exemplo, Portarias de Ministérios e Resoluções de Agências, há dúvidas 
sobre os critérios na adoção de tais procedimentos.

(v) Questionada sobre as matérias que suscitam maior dificuldade, respondeu a Casa 
Civil: “Muitas normas do MERCOSUL, sobretudo as normas de natureza econômica, que 
dispõem sobre regimes de origem, listas de exceção e preferências alfandegárias, costumam 
suscitar dúvidas se implicariam compromisso gravoso para o país e se, por essa razão, 
deveriam ser enviadas ao Congresso Nacional. Entende-se que a dinâmica comercial do 
bloco requer celeridade na incorporação normativa; essa necessidade, porém, deve ser 
compatibilizada com os procedimentos internos para a legitimação de atos normativos”.
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VI. DEMOCRACIA E 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

A ampla revisão de literatura empreendida pela equipe demonstrou o quanto é complexo 
tratar do tema da democracia no âmbito dos processos de integração regional. Em nossa 
síntese, optamos por simplesmente mencionar, de modo objetivo, duas dimensões que 
poderiam contribuir para o aperfeiçoamento do processo de internalização das normas 
do MERCOSUL, ao torná-lo mais transparente e legítimo. São eles o debate parlamentar 
(6.1) e a participação social (6.2).

6.1. Debate parlamentar

A) Parlamento brasileiro

No universo dos 79 decretos presidenciais promulgados pelo Brasil entre 2005-2011, 
a equipe selecionou e estudou detalhadamente o trâmite de 13 casos, analisando seu 
tempo de tramitação; a eventual intervenção de comissões parlamentares; a atuação da 
Representação Brasileira da extinta Comissão Parlamentar Conjunta ou do atual Parlamento 
do MERCOSUL; a eventual adoção de medidas relacionadas à aplicabilidade da norma; 
a eventual alteração de conteúdos da redação original da norma no nível doméstico. A 
descrição detalhada da metodologia e dos resultados da pesquisa encontram-se na versão 
integral do Relatório. 

Resumidamente, mencionamos que, da amostra selecionada, de treze normativas 
analisadas, dez foram incorporadas após aprovação no Congresso Nacional, uma delas, 
inclusive, contrariando sua própria previsão de vigência imediata. Três tiveram a dispensa 
de aprovação do Legislativo, concluindo seu processo de incorporação apenas com a 
interferência do Executivo: o Decreto nº 5.738/2006, aprovando a regulamentação da Decisão 
do Conselho Mercado Comum (CMC) sobre Eliminação da Dupla Cobrança e Distribuição 
de Renda Aduaneira; o Decreto nº 6.870/2009, que internaliza uma série de Decisões CMC, 
uma Resolução do Grupo Mercado Comum e Diretrizes da Comissão de Comércio do 
MERCOSUL – em prática de incorporação em bloco de regulamentações aduaneiras por 
decreto do Executivo adotada em diversas ocasiões; e o Decreto nº 7.362/2010, dispondo 
sobre o Regulamento do Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL.

Em todos os casos, afirma-se seguir, na internalização por decreto do executivo, o 
artigo 84, inciso IV da Constituição de 1988, segundo o qual é competência privativa do 
Presidente da República “sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir 
decretos e regulamentos para sua fiel execução”; bem como o princípio de obrigatoriedade 
das decisões do Conselho Mercado Comum. Entretanto, os demais decretos examinados 
são, também, oriundos de decisões do CMC e, assim mesmo, exigiram a aprovação do 
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Congresso Nacional para se fazerem internalizar. No caso das normas promulgadas com 
coatuação legislativa, argumenta-se pela exigência dessa intervenção ante a potencialidade 
da norma instituir novos encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos 
termos do artigo 49 da Constituição brasileira.

Não obstante, essa condição tem contornos fluidos, desenhado pelo Ministério das 
Relações Exteriores segundo parâmetros pouco claros. O Decreto nº 6.964/2009, dispondo 
sobre a residência para nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL, ou o Decreto nº 
6.729/2009, promulgando o protocolo de integração educativa e reconhecimento de 
certificados e estudos, por exemplo, não parecem engendrar compromissos mais gravosos 
ao patrimônio nacional do que normativas regendo questões aduaneiras e potencialmente 
resultando em uma menor arrecadação para o Tesouro brasileiro. Trata-se de normas 
que, mais que instituirem novos encargos, discutem novas questões, que não teriam 
sido previamente abordadas pelo arcabouço normativo do MERCOSUL. Nesse contexto, 
demandariam maior respaldo no que atine a sua legitimidade.

De fato, a incorporação das normas do MERCOSUL ao ordenamento brasileiro por meio 
da aprovação do Congresso Nacional gera potencialmente o benefício da legitimidade, 
pois traz à norma o balizamento de um segundo Poder, formado por representantes dos 
cidadãos. Ademais, o procedimento legislativo implica em maiores discussões sobre a 
norma em território nacional, não apenas no pleno das duas Casas, mas também em 
comissões em subsecretarias específicas, o que auxiliaria a atenuar a distância existente 
entre os cidadãos e questões decididas na burocracia regional. Nesses termos, a análise 
dos casos selecionados sugere a seguinte praxis de internalização com participação do 
Congresso Nacional:
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Figura n.11 - Prática de internalização com aprovação do Poder Legislativo brasileiro

  

Por outro lado, contudo, o tempo que leva um tal método de incorporação é não apenas 
imprevisível, mas também, como demonstrado na análise empírica, efetivamente lento. 
Assim, a escolha do decreto executivo como meio de internalização normativa parece 
atender a anseios de eficiência quando a regra a ser incorporada versa sobre questão já 
tratada pela legislação regional internalizada, remetendo-se a legitimidade da primeira à 
última, e o decreto executivo garante sua fiel execução, nos termos do art. 84, IV da CF/88.

Efetivamente, o Decreto nº 5.738/2006 teve seu processo de internalização completado 
em 04 meses e o Decreto nº 7.362/2010, em 3 meses, enquanto nos casos analisados que 
exigiram aprovação pelo Congresso Nacional, decorreu-se uma média de 6 anos entre a 
aprovação da decisão no CMC e a promulgação do Decreto Presidencial. Com o transcorrer 
deste tempo, as normas aprovadas podem tornar-se obsoletas e sua entrada em vigor pode 
não ter a eficácia esperada na resolução de entraves comunitários. Anexos e protocolos 
adicionais que necessitam de atualização tendem, ademais, a retardar o processo de 
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incorporação, muitas vezes suspenso até que se complete o do anexo. 

Um dos fatores que afetam o tempo de incorporação é a existência de tempos ociosos 
na Câmara, como por exemplo entre o recebimento da mensagem do Executivo e o 
encaminhamento para a Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do 
MERCOSUL. Trata-se de período ocioso ao qual corresponde apenas o trabalho burocrático 
da remessa entre os órgãos, uma vez que a Câmara só discute a normativa após recebimento 
de parecer de representante brasileiro na CPC. Não obstante, embora o lapso de tempo 
normal para execução dessa tarefa seja de algumas semanas, determinadas normas 
esperaram meses para serem remetidas, observando-se o caso extremo do Decreto nº 
7.225/2010, que levou 1 ano. 

Embora usualmente tramitem em regime de prioridade, é na Câmara dos Deputados 
que as normas do MERCOSUL costumam passar o mais longo período de tempo, dividido 
entre discussões na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, e em outras comissões sobre temas específicos, 
bem como no período de espera da votação. Assim, nos dez decretos que analisamos, o 
tempo médio transcorrido entre o recebimento do parecer da Representação Brasileira 
na CPC ou no PARLASUL e a aprovação na Câmara foi de 5 anos e 9 meses. O Senado, 
por outro lado, se mostra uma casa legislativa muito mais célere, sustentando uma média 
entre os mesmos casos de 3 meses.

Entretanto, não é apenas o Congresso Nacional o ator que traz retardos desnecessários 
ao desenrolar do processo de incorporação normativa. O Executivo também provoca tais 
efeitos em diversas ocasiões, como por exemplo quando realiza o envio ao Congresso 
Nacional de dupla mensagem com o mesmo conteúdo material e distintas exposições de 
motivos do Ministério das Relações Exteriores, como no caso do Decreto nº 5.518/2005. 
A média de tempo entre a aprovação regional da normativa e a mensagem do Executivo 
para o Congresso é de pouco menos de 1 ano, havendo extremos como o do Decreto nº 
6480/ 2008, em que se levou 2 anos e 6 meses. 

Ora, levando-se em conta que o Executivo é o ator responsável pela discussão e 
aprovação da norma no nível regional, parece difícil de entender a necessidade de tanto 
tempo para envio de mensagem encaminhando-a para o Legislativo.

Outrossim, o lapso de tempo entre a aprovação do decreto legislativo e sua conversão em 
decreto presidencial de modo a dar início à vigência doméstica costuma ser demasiadamente 
longo, sendo a média dos casos em análise de 2 anos e 8 meses. Em muitos dos casos, 
porém, a larga duração resulta não de negligência do Executivo, mas do mecanismo 
de vigência simultânea, o qual suspende a possibilidade de promulgação do decreto 
presidencial até a aprovação da norma em outros países membros ou associados de 
modo a cumprir as suas próprias exigências para obter eficácia internacional. A despeito 
disso, verificam-se ocasiões em que o depósito da norma da Secretaria do MERCOSUL é 
efetuado muito tempo depois da promulgação do decreto legislativo (alcançando 1 ano e 



78

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

10 meses no caso do decreto nº 6729/ 2009), assim como de longo período transcorrido 
entre a vigência internacional da norma e a promulgação do decreto presidencial (1 ano e 2 
meses no caso do decreto nº 5518/ 2005). Em tais casos, a falta de celeridade do Executivo 
contribuiu decisivamente para o retardamento da incorporação da norma. 

Por último, a própria técnica legislativa regional pode favorecer a exigência de maiores 
períodos para incorporação. Por exemplo, verifica-se a realização de um duplo trabalho 
quando da inclusão dos Estados Associados no acordo e no protocolo produzidos. No Brasil, 
normas sobre a mesma matéria acabam por passar duas vezes pelo crivo do Congresso 
Nacional, o que prejudica a eficiência da Administração Pública – como no caso dos Decretos 
nº 6.679/2008 e 6.086/2007 sobre a justiça gratuita e a assistência judiciária gratuita. 

B) Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL)

Apresentado como um dos grandes avanços do MERCOSUL no governo Lula, o PARLASUL 
ainda se encontra em fase de consolidação. Segundo o seu Protocolo Constitutivo, trata-se 
de um órgão meramente consultivo, desprovido de poderes decisórios. 

As funções do PARLASUL podem ser representadas pela seguinte figura.

Figura n.12 - Funções do PARLASUL
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Na realidade, a cada reunião de cúpula, o CMC “toma nota” das recomendações e dos 
projetos de lei enviados pelo PARLASUL, o que é desprovido de consequências práticas. 
Ademais, o CMC não tem o hábito de enviar seus projetos para apreciação do PARLASUL. 
Assim, apesar do aumento da produção normativa do PARLASUL entre 2007 e 2010 (sete 
projetos de lei, dois pré-projetos, três pareceres e 56 recomendações), ele não consegue 
superar os limites impostos pelos poderes executivos. 

Por outro lado, as solicitações de informação do PARLASUL ao CMC nunca foram 
respondidas, mesmo se o Protocolo Constitutivo estabelecer um prazo máximo de seis 
meses. Da mesma forma, o orçamento da Secretaria do MERCOSUL nunca foi enviado para 
análise dos parlamentares. Ademais do informe semestral da Presidência Pro-tempore, a 
única faceta da função de controle que tem um efeito concreto é o convite de autoridades 
do MERCOSUL ou de países membros para discutir as políticas do bloco. 

O peso político do PARLASUL reserva, no entanto, um grande potencial, cujo 
desenvolvimento depende de quatro condições: a implementação do sufrágio universal, a 
representação proporcional, a organização dos grupos políticos e a realização de concurso 
público internacional para contratação de funcionários, todas já previstas em seu Protocolo 
constitutivo. 

No entanto, para efeitos desta pesquisa, o potencial mais importante, ainda adormecido, 
reside no mecanismo de consulta entre o CMC e o PARLASUR, previsto no artigo 4º do 
Protocolo, que pode ser assim representado.

Figura n.13 – Procedimento de consulta entre CMC e PARLASUL sobre normas que requerem 
aprovação legislativa
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A consulta ao PARLASUL por parte do CMC, do GMC ou da CCM poderia melhorar 
consideravelmente o nível de diálogo e de confiança mútua entre os órgãos do MERCOSUL, 
além de criar o hábito do trabalho em conjunto. Ela implicaria o envolvimento dos congressos 
nacionais, chamados a dar sua opinião sobre o tema consultando setores da sociedade civil 
e promovendo um debate público na esfera doméstica. Isso elevaria o nível de democracia no 
bloco e também provocaria a criação de canais de comunicação estáveis entre o PARLASUL 
e os congressos nacionais, especialmente importantes após o sufrágio universal. 

O diálogo entre o PARLASUL e os congressos nacionais, decorrente da formulação do 
parecer, permitiria o acompanhamento constante dos acordos do MERCOSUL por parte 
dos parlamentares nacionais, que poderiam atuar durante o processo negociador, e não 
apenas quando a norma já está pronta para aprovação. Isso diminuiria consideravelmente 
a sensação de “amarra” dos congressistas ao aprovar esses acordos internacionais e, 
assim, eventuais resistências e atrasos no momento da aprovação.

Por fim, o parecer favorável do PARLASUL acarretaria em uma tramitação acelerada 
da norma nos congressos nacionais, que tem no máximo seis meses para aprovar o texto.

6.2. Participação social

A) No MERCOSUL

Nas reuniões dos órgãos do MERCOSUL, de modo geral, a sociedade só participa quando 
é convidada. O convite deve partir das delegações nacionais. Não havendo sistemática 
pública e geral de participação, o modo de tomar conhecimento da participação não-estatal 
em reuniões do MERCOSUL é a verificação da lista de presença de cada ata de cada reunião.

Em estudo de referência sobre o tema, Michelle Ratton Sanchez-Badin constatou 
que: “Os mecanismos para a participação direta no MERCOSUL têm caráter marginal, 
concentrando-se no nível executivo e pontual, no nível técnico do processo de decisão do 
bloco. Fundamentalmente, esses mecanismos são admitidos, de maneira expressa, no 
Foro Consultivo Econômico e Social (FCES), nas reuniões preparatórias dos Subgrupos 
de Trabalho (SGTs) e nas respectivas Comissões, vinculados ao GMC; e, por analogia, nas 
Reuniões Especializadas e nos Grupos Ad Hoc” (grifo nosso). 

Segundo Ratton, “O FCES representa os ‘setores econômicos e sociais’ de cada um dos 
Estados-membros (Artigo 28 do POP) do MERCOSUL e pode se manifestar perante o GMC 
por meio de Recomendações. (...) é o único mecanismo resguardado para a participação 
direta e exclusiva de outros atores que não aqueles que compõem a burocracia estatal. A 
participação no FCES está, contudo, limitada a 36 representantes dos setores econômicos 
e sociais, sendo reservada a quota de 9 integrantes para cada Estado-membro (sem 
obrigatoriedade de preenchimento das nove cadeiras por cada um). Em um primeiro 
momento, foram registrados, como representantes dos setores econômicos e sociais 
no fórum, predominantemente, representantes de associações empresariais de caráter 
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nacional (seja industrial, seja agrícola) e centrais sindicais. As organizações presentes 
nas reuniões do FCES foram selecionados pela Seção Nacional de cada um dos Estados-
membros, “segundo suas particularidades internas” (Artigo 3º, §1º do Regulamento 
Interno do FCES). 

Paralisado por suas contradições internas, o FCES tem escassa importância no processo 
decisório do MERCOSUL. Segundo Luiz Estrella Faria e Felipe Piñeiro, “o órgão ainda hoje 
não dispõe de recursos financeiros próprios, sendo os participantes obrigados a custear 
os trabalhos; suas Recomendações continuam tendo um encaminhamento obscuro, 
constando somente como anexo em algumas atas”.  

Ainda conforme Ratton, a análise das atas de reuniões disponíveis revela que participaram, 
até hoje, nas reuniões dos foros do MERCOSUL “sobretudo empresas isoladas, associações 
de empresas e confederações da indústria e da agricultura, e, marginalmente, algumas 
representações sindicais. Esse diagnóstico coincide com aquele exposto sobre a organização 
das Seções Nacionais do FCES e a suposta influência do histórico da aplicação do conceito 
de ‘setor privado’ no seu funcionamento”.

B) No Brasil

Em 6 de outubro de 2008, por meio do Decreto N. 6594, o Brasil instituiu o Programa 
MERCOSUL Social e Participativo, “com o objetivo de promover a interlocução entre o 
Governo Federal e as organizações da sociedade civil sobre as políticas públicas para o 
MERCOSUL”. O programa é desenvolvido no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência 
da República e do Ministério das Relações Exteriores

Para saber o que os atores sociais pensam sobre a participação nas negociações do 
MERCOSUL, enviamos questionários a 6 entidades que dele fazem parte. As questões 
versaram sobre o Programa MERCOSUL Social e Participativo (mecanismo brasileiro de 
participação) e as Cúpulas Sociais do MERCOSUL (mecanismo regional). 

Destacamos que nem as cúpulas presidenciais, nem as cúpulas sociais, possuem 
competências em matéria normativa. No entanto, elas costumam ser apontadas como 
espaços de encontro entre entidades sociais e as autoridades, permitindo que se faça 
pressão nos bastidores das cúpulas em favor ou contra a aprovação de certas normas.  

Recebemos somente 3 respostas. Em troca da absoluta franqueza, oferecemos 
a proteção à identidade dos entrevistados. As respostas integrais aos questionários 
encontram-se no Anexo 1.

Para o Entrevistado 1 (E1), que participa do programa desde o seu início, o Programa 
MERCOSUL Social e Participativo (PMSP ou MSP) cumpre sua finalidade de “divulgar as 
políticas, prioridades, propostas em negociação e outras iniciativas do Governo brasileiro 
relacionadas ao MERCOSUL” (art. 2.1 do Decreto N.6594 de 06/1/2008). Ele conta que 
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o Programa organiza reuniões para informar as principais pautas de negociação em 
preparação das Cúpulas Sociais, mas acrescenta “deixa muito a desejar; este ano, por 
exemplo, somente houve uma reunião com todos os participantes”. Para o Entrevistado 
2 (E2), “A grande questão é que as informações são sobre temas que o governo traz 
como seus pontos da agenda. O PMSP está melhorando agora que a sociedade civil está 
propondo pontos para pauta das reuniões”. Já o Entrevistado 3 (E3) acredita que “O MSP 
pode cumprir sua finalidades se as organizações que o compõem tiverem uma agenda 
clara sobre o que querem e onde querem influir no processo do MERCOSUL. O governo 
(Secretaria-Geral) tem se mostrado aberto às demandas, tem até mesmo cobrado uma 
agenda social comum. Governo só informa se provocado. Não podemos esperar que as 
informações nos sejam dadas sem uma demanda”.

E1 considera que o Programa cumpre igualmente a função de “fomentar discussões no 
campo político, social, cultural, econômico, financeiro e comercial que envolvam aspectos 
relacionados ao MERCOSUL” (art. 2.2). Acrescenta que “no âmbito das Cúpulas a divisão 
por grupos de trabalho permitem uma ampla discussão dos principais temas regionais. No 
entanto, esse trabalho não tem continuidade, os participantes só ficam sabendo dos temas 
uma semana antes e não participam da metodologia das cúpulas. Esse problema se dá, 
pois a metodologia é construída pelo país receptor e não em conjunto. Outro complicador 
é o fato de nunca se ter certeza de datas para as cúpulas o que torna impossível uma 
organização prévia dos movimentos sociais. No Brasil, a Cúpula recebe um gás, pois o 
governo brasileiro incentiva a participação social; no Paraguai, começa a enfraquecer e 
quando chega na Argentina, nem se pode falar que existe cúpula social do MERCOSUL. 
Geralmente ela acontece no meio do mato ou das montanhas, e de preferência sem o 
mínimo de possibilidade de qualquer incidência sobre a Cúpula Presidencial”.  

Para E2, “Temos tido interessantes discussões, mas como boa parte dos integrantes 
fazem parte de grupos políticos similares, às vezes não há muito contraditório nas 
discussões”. E3 ressalta que “Em alguns campos, o econômico e o financeiro, falta 
aprofundar as questões. Há, digamos, uma desequilíbrio entre os temas colocados em 
discussão”.

Por fim, quanto à finalidade de “encaminhar propostas e sugestões que lograrem 
consenso, no âmbito das discussões realizadas com as organizações da sociedade civil, 
ao CMC e ao GMC” (art.2.3), E1 considera que não foi alcançada. Argumenta: “Instâncias 
que não dialogam, a Cúpula não existe na estrutura oficial do MERCOSUL. É uma tentativa 
de trazer o social para dentro do MERCOSUL, embora os presidentes do MERCOSUL 
tenham mostrado sensibilidade para o social não se pode dizer o mesmo dos membros 
CMC. É preciso dar maior poder de decisão ao parlamento do MERCOSUL, aliás, e dar 
possibilidade ao povo de escolher seus representantes nesta instância que ainda é fruto 
de conchavos no Brasil”. 

Consoante E2, a “grande falha do PMSP é a continuidade (follow up) de seus 
encaminhamentos. Ele acaba sendo um espaço para nos informarmos e sermos ouvidos 
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pelo governo, mas não fica claro como aquilo que sai da reunião é usado nas negociações, 
se é que são levadas adiante”. No entanto, E3 crê que “Os representantes do governo no 
MSP têm honrado seus compromissos e levado as posições que são consensuadas nas 
reuniões”. Ele não exemplificou sua afirmação.

Perguntados sobre os critérios para escolha das organizações que participam do 
programa, responderam: “Não sei a fundo, mas precisa ter atuação nacional, ter um trabalho 
relevante em um setor específico da sociedade” (E1); “Até onde sei, não há critérios claros. 
Os integrantes da sociedade civil estão discutindo como melhorar a representatividade dos 
movimentos e temas na composição. Mas o gerenciamento dos membros, entrada/saída, 
fica a cargo da Secretaria Geral da Presidência e já tivemos surpresas do tipo só alguns 
integrantes serem convidados para uma determinada reunião” (E2).

E3 explicou melhor esta questão: “Atualmente, participam do MSP 30 organizações. 
Antes eram cerca de 50 organizações, mas muitas não compareciam nas reuniões ou 
compareciam de forma intercalada. O governo resolveu, até para diminuir os custos das 
reuniões, convocar somente as organizações que tem uma presença constante. Essa 
decisão foi questionada, mas o governo insistiu que não podia bancar organizações que a 
cada reunião envia um representante diferente. Como não foi possível acertar uma agenda 
comum entre todas as organizações e o governo, foi formado um Grupo Focal para se 
reunir com maior frequencia com o governo”. 

Quanto ao acompanhamento da agenda de negociação do MERCOSUL pelas organizações 
sociais, relatam: o “Itamaraty não costuma passar a agenda completa, por exemplo, não se 
dialogou no Conselho do MERCOSUL sobre a saída do Paraguai do Bloco, a questão dos 
Haitianos e outros temas importantes como das negociações com a União Europeia” (E1); 
“o PMSP vinha se focando muito nas iniciativas no campo social e menos das negociações 
que terão impacto no social” (E2); “há pouca demanda por parte das organizações sobre 
a agenda de negociação. A única que surge na agenda é anegociação MERCOSUL-União 
Européia” (E3).

Questionados sobre “a influência social sobre o processo de elaboração de normas do 
MERCOSUL”, E1 respondeu que “a pressão popular sempre ajuda, embora não se tenha 
visto resultado que esteja diretamente relacionado ao Programa, acordos como o de Livre 
Residência foram bastante discutidos no âmbito das reuniões”; para E2, “ele teria até 
potencial, mas ainda não chegou nesse ponto”. 

Já E3 considera que “Não há nenhuma informação sobre a elaboração de normas 
do MERCOSUL. Não me recordo de nenhuma solicitação neste sentido”. Esta resposta 
é curiosa porque o mesmo Entrevistado ponderou que o governo leva adiante os temas 
propostos pelo PMSP. Mas, sendo o MERCOSUL eminentemente legicêntrico (expressa-se 
por meio da adoção de normas) de que forma o governo levaria adiante uma demanda, 
senão pela adoção ou modificação de normas?
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Segundo E1, para que possibilitasse a influência social sobre o processo de internalizarão 
das normas do MERCOSUL na ordem brasileira, o Programa “precisaria potencializar 
algumas iniciativas que foram importantes e que estão paradas atualmente, como as escolas 
de fronteiras, a Turma da Mônica do MERCOSUL entre outros. O MERCOSUL ainda continua 
sendo importante só nos Estados do Sul, precisa ser apresentado ao resto do país, acredito 
que com a entrada da Venezuela se comece a internalizar também no norte do país”. E2 
acrescenta: “ainda não, e precisa mudar bastante seu método de trabalho para que isso 
aconteça”. Complementa E3: “Parece-me que esta preocupação, infelizmente, não está na 
agenda do MSP. Poucas organizações têm conhecimento das normas já internalizadas”.

Quanto ao acesso à informação e transparência sobre as decisões do MERCOSUL, o 
E1 pondera que “Há um esforço em manter as entidades informadas, mas o programa no 
meu entendimento depende da circulação de informação de diversos órgãos regionais ou 
dos MREs e estes não estão acostumados a informar. Por isso instâncias como o Instituto 
Social do MERCOSUL e o Instituto de Direitos Humanos são fundamentais para canalizar 
estas informações e trabalhar com a sociedade civil, com apoio do programa”.

Segundo E2, o acesso é “Ruim, recebemos a agenda com pouco tempo de antecedência. 
Depois de muitas reclamações, está se tentando melhorar  com a criação do Grupo Focal e 
com a pratica de as próprias organizações apresentarem pautas para as próximas reuniões. 
Ademais, não há um grande fluxo de informação entre as reuniões por parte dos órgãos de 
governo, o que nos deixaria mais informados”. E3 registrou que “Toda solicitação realizada 
não deixou de ser atendida. Mas, elas são poucas”.

Por fim, em relação ao papel das cúpulas sociais na elaboração ou internalização de 
normas, E1 declarou que “Ajudam, pois além de se ter a oportunidade de reunir organizações 
de diferentes países é praticamente o único momento em que se tem espaço na mídia”. 
E3 sentenciou: “As Cúpulas, em geral, não tem este objetivo. É um momento em que as 
sociedades civis e governos dialogam politicamente sobre os temas previamente colocados. 
Por exemplo, nos temas selecionados para a Cúpula no Brasil não há nenhum que trate 
desta questão. Os temas são, em geral, sócio-políticos como educação, saúde, agricultura 
familiar, pequenas e médias empresas, mulheres, integração regional, etc.”. A resposta é 
especialmente interessante, porque o MERCOSUL já produziu centenas de normas sobre 
os temas mencionados pelo Entrevistado.
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VII. SUSPENSÃO DO PARAGUAI E 
ADESÃO DA VENEZUELA

Um ano depois da criação do MERCOSUL, em 1992, o Paraguai adotou uma nova 
Constituição que consagra o regime democrático e representativo, e protege os direitos 
humanos e as liberdades públicas. O seu artigo 138 trata da hipótese de um golpe de Estado. 
As últimas linhas impressionam: “autoriza-se os cidadãos a resistir a ditos usurpadores, por 
todos os meios ao seu alcance. Os Estados estrangeiros que, por qualquer circunstância, 
se relacionem com tais usurpadores, não poderão invocar nenhum pacto, tratado nem 
acordo assinado ou autorizado pelo governo usurpador, para exigi-lo posteriormente como 
obrigação ou compromisso da República do Paraguai”.

O MERCOSUL deve ao Paraguai a concepção do Protocolo de Ushuaia. Foi por receio 
de uma recaída autoritária em território paraguaio que os quatro sócios instituíram uma 
“cláusula democrática” dentro do bloco. Com efeito, o texto seguiu-se a uma tentativa de 
golpe de Estado ocorrida em Assunção, em abril de 1996. O principal golpista daquela 
época, Lino Oviedo, está diretamente envolvido na conjuntura política atual do Paraguai. 
Depois de períodos de prisão e exílio no Brasil, Oviedo fundou um partido político fortemente 
atuante (União Nacional de Cidadãos Éticos, UNACE). A literatura sobre o tema é clara no 
sentido de que Argentina e o Brasil, apoiados na época pelos Estados Unidos, frustraram o 
golpe de Oviedo. No entanto, naquela época, a ingerência dos vizinhos foi consensualmente 
percebida como benfazeja.

Apesar do retorno à democracia, o Partido Colorado manteve-se no poder  por 61 anos, 
até 2008, quando a Aliança Patriótica para a Mudança (APC) venceu as eleições com cerca 
de 41% dos votos, fazendo de Fernando Lugo o novo Presidente do Paraguai. Elegeu-se 
vice-presidente na chapa vitoriosa Federico Franco, do Partido Liberal (PLRA), que desde 
o início do governo demarcou-se do Presidente, mantendo um nítido comportamento 
oposicionista. 

O governo de Fernando Lugo resistiu durante mais de 3 anos não somente a uma 
ferrenha oposição interna, mas a um Parlamento hostil. Desde sua posse, a possibilidade 
de sua destituição era aventada não como atributo de accountability do sistema político, 
mas como elemento banal do jogo político. 

Entre 21 e 22 de junho de 2012, a Câmara dos Deputados e o Senado paraguaios 
conduziram o processo de “juízo político” do Presidente Lugo, que teve, ao total, 18 horas 
para preparação de sua defesa, com direito a duas horas de exposição oral.

Segundo Miguel Angel Perito, o pano de fundo do golpe parlamentar constitui-se dos 
seguintes elementos:
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• Distribuição desigual da terra (1% dos estabelecimentos rurais abarcam 77% da 
terra) e situação irregular dos registros de propriedade de terra sobre uma extensão de 
hectares, chamados de terras “mal havidas”, estando quase 8 milhões de hectares sob a 
propriedade ou posse de estrangeiros;

• Economia dependente do clima;
• Debilidade crônica do Estado;
• Clientelismo, desprestígio da classe política e corrupção endêmica;
• Dívida social acumulada.

Ainda para Perito, as razões para a destituição de um Presidente no último ano de 
seu mandato, e 9 meses antes das eleições presidenciais, deve-se, entre outros fatores, 
ao desejo de apropriação do aparato estatal para a campanha eleitorial, a necessidade de 
combater a ascensão crescente de setores progressistas no cenário político e a resposta 
à influência dos Estados Unidos no país, a qual Lugo era pouco afeito. 

Do ponto de vista estritamente jurídico, o que existe em matéria de impedimento ou 
destituição do Presidente da República é um artigo da Constituição, o n.225, disposição 
única da Seção VI, intitulada “do juízo político”.

Segundo o artigo 225, “El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros 
del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del 
Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los 
integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio 
político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus 
cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, 
por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta 
de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en 
caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de 
supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinária”.

O artigo 17 da mesma Constituição assegura que “no processo penal, ou em qualquer 
outro do qual possa derivar pena ou sanção, toda pessoa tem direito a: ...”não ser condenada 
sem juízo prévio fundado em lei anterior ao processo, nem ser julgada por tribunais 
especiais; ... sem ter a comunicação prévia e detalhada da imputação, assim como dispor 
de cópias, meios e prazos indispensáveis para a preparação de sua defesa em livre 
comunicação; ... que ofereça, pratique e impugne provas”. 

Além de clara violação ao artigo 17 da Constituição, nota-se que o juízo político baseia-
se num dispositivo, o do artigo 225, que visa a um conjunto heterogêneo de agentes 
públicos, do Presidente da República a juízes eleitorais, passando pelo Defensor do Povo. 
Tal constatação parece indicar que o escopo da norma é a fiscalização dos demais Poderes 
pelo Poder Legislativo. Não se trata, visivelmente, de um mecanismo transposto dos 
regimes parlamentares de governo, que permite – por ser o Chefe de Governo um par em 
relação aos parlamentares – a derrubada do governo por mera divergência política. Neste 
ponto, chamamos a atenção para o fato de que, no parlamentarismo, o mesmo sufrágio 
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universal informa todo o sistema de governo. Não é o caso do regime presidencial, em que 
a votação para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo obedece a dinâmicas políticas 
muito diferentes, além de juridicamente independentes.

O suporte fático para “juízo político”, compreende 3 categorias: “mau desempenho 
de suas funções”, “delitos cometidos no exercício do cargo” e “delitos comuns”. O artigo 
não define o que seria um mau desempenho das funções mencionadas, e jamais foi 
regulamentado.

Importante ressaltar que conhecimentos jurídicos rudimentares são suficientes para 
discernir a ilegalidade absoluta da situação em que um sujeito qualquer seja privado de 
seus direitos, mormente o exercício da Presidência da República, sem prévia lei que defina a 
hipótese legal de tal privação, assim como o correpondente procedimento. Neste diapasão, 
não se pode imaginar que a expressão mau desempenho tenha o mesmo sentido quando se 
trata do Presidente da República ou de um juiz eleitoral. Ausente tal definição, a aplicação 
do dispositivo é por si só arbitrária. A comparação com o Brasil pode iluminar a leitura 
jurídica do episódio. Segundo os artigos 85 e 86 da Constituição Federal, o Presidente 
só pode ser destituído quando praticar um crime de responsabilidade. Apesar do grau 
de detalhe da Constituição Federal em seus dispositivos especialmente endereçados ao 
Presidente da República, na única oportunidade em que foi aplicada, o processo diante do 
Senado Federal por crime de responsabilidade fez-se acompanhar de intensa atividade do 
STF, a quem o acusado, à época Presidente Fernando Collor de Mello, recorreu sucessivas 
vezes. O processo de julgamento por crime de responsabilidade foi precedido de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito. O processo foi admitido em 29 de setembro de 1992 
pela Câmara dos Deputados. Em 2 de outubro o processo chegou ao Senado Federal, que 
emitiu julgamento final em 29 de dezembro do mesmo ano.

Em resposta à ruptura da ordem constitucional praticada pelo Senado paraguaio, 
chamada de “golpe parlamentar” por numerosos atores, a participação do Paraguai foi 
suspensa das reuniões do MERCOSUL, em 29 de junho de 2012. Naquela ocasião, foi curioso 
constatar o repentino interesse de atores da política brasileira pelo direito do MERCOSUL, 
a fim de caracterizar a ilegalidade da medida.

A suspensão do Paraguai baseia-se no Protocolo de Ushuaia, de 1998, devidamente 
internalizado pelo destinatário da medida. Segundo o Protocolo, “Toda ruptura da ordem 
democrática em um dos Estados Partes do presente Protocolo implicará a aplicação dos 
procedimentos previstos nos artigos seguintes” (artigo 3). 

Conforme o artigo 4, “No caso de ruptura da ordem democrática em um Estado Parte do 
presente Protocolo, os demais Estados Partes promoverão as consultas pertinentes entre si 
e com o Estado afetado”. Acrescenta o artigo 5 que “Quando as consultas mencionadas no 
artigo anterior resultarem infrutíferas, os demais Estados Partes do presente Protocolo, no 
âmbito específico dos Acordos de Integração vigentes entre eles, considerarão a natureza 
e o alcance das medidas a serem aplicadas, levando em conta a gravidade da situação  
existente. Tais medidas compreenderão desde a suspensão do direito de participar nos 
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diferentes órgãos dos respectivos processos de integração até a suspensão dos direitos e 
obrigacões resultantes destes processos”.

O argumento comumente utilizado para caracterizar a ilegalidade da suspensão 
do Paraguai é a necessidade de consultas, que deveriam ter sido, a juízo de alguns, 
formais. Esta afirmação constitui mera opinião, eis que o Protocolo refere-se a “consultas 
pertinentes”. No entanto, é de conhecimento público que os Chanceleres dos Estados 
do MERCOSUL e da UNASUL realizaram uma visita in loco e durante o evento, em que 
anteciparam a possibilidade de suspensão ao Vice-Presidente, ao Poder Legislativo e 
ao Poder Judiciário, em encontros amplamente cobertos pelos meios de comunicação 
(portanto contemplada vasta matéria probatória). Ademais, considerando as manifestações 
públicas de todos os atores implicados, parece aventureira ideia de que consultas formais 
poderiam ter sido frutíferas.

Distorção ainda maior do direito internacional é a afirmação de que a suspensão do 
Paraguai constitui ingerência nos assuntos internos de outros Estados, proibida pelo 
clássico princípio da não-intervenção. A aplicação de acordos internacionais que costumam 
ser chamados de “cláusulas democráticas” ainda surpreendem os Estados, que parecem 
assiná-los crendo que se trata de mera retórica. O Estado afirma um acordo deste tipo no 
exercício de sua própria soberania, para proteger seu próprio regime político e desencorajar 
a ruptura da ordem constitucional. A longo prazo, são o Paraguai e particularmente sua 
população votante, os maiores beneficiários desta suspensão. Se a integração do Cone 
Sul só foi possível graças à democracia, nada mais natural que ela seja condição de 
pertencimento ao bloco. 

Não tem como prosperar, portanto, a débil tese da ilegalidade da suspensão do Paraguai 
da participação nas reuniões do MERCOSUL. Neste particular, cabe recordar que Tribunal 
Permanente de Revisão recusou a demanda apresentada pelo Paraguai a respeito do tema, 
em laudo emitido em Assunção, em 22 de julho de 2012.

Já a adesão da Venezuela ao MERCOSUL foi aprovada em 2005, inclusive pelo Paraguai, 
à época sob o governo de Nicanor Duarte, do Partido Colorado, que constitui a maioria do 
Parlamento paraguaio, o mesmo que rejeitou, recentemente e em definitivo, o Protocolo da 
Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao MERCOSUL. Desde então, a Venezuela 
desfruta de um estatuto jurídico sui generis no MERCOSUL, como direito a voz, mas não 
a voto, nas reuniões do bloco.

Portanto, a suspensão do Paraguai não permitiu a adesão da Venezuela, como se 
tem equivocadamente dito, mas apenas possibilitou a implementação plena de seu 
pertencimento, por meio da Decisão CMC n.27/12, de 30 de julho de 2007.

A nosso juízo, o problema jurídico da incorporação da Venezuela não é este. 

Segundo o artigo 3 do Protocolo de Adesão, “A República Bolivariana da Venezuela  
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adotará o acervo normativo vigente do MERCOSUL, de forma gradual, no mais tardar em 
quatro  anos contados a partir da data de entrada em vigência do presente instrumento”. 
O mesmo artigo estipula que um Grupo de Trabalho estabelecerá o cronograma de adoção 
da referida normativa. E acrescenta “As normas do MERCOSUL que, na data da entrada 
em vigor do presente instrumento, estiverem em trâmite de incorporação, entrarão em 
vigência com a incorporação ao ordenamento jurídico interno dos Estados Partes originais 
do MERCOSUL. A adoção de tais normas por parte da  República Bolivariana da Venezuela 
realizar-se-á nos termos do parágrafo anterior”. 

Já o artigo 4 estipula que “No mais tardar em quatro anos contados a partir da data 
da entrada em vigência do presente instrumento, a República Bolivariana da Venezuela 
adotará a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) e a Tarifa Externa Comum (TEC). 
Para esse fim, o Grupo de Trabalho (...) deste Protocolo estabelecerá o cronograma de 
adoção da TEC contemplando as eventuais exceções à mesma, de acordo com as normas 
pertinentes do MERCOSUL”. 

Em outras palavras, criam-se dois sistemas de vigência, um geral, cujo fracasso já 
demonstramos, e outro para a Venezuela.

Ainda mais grave: o artigo 2 determina que “O mecanismo de solução de controvérsias 
estabelecido no Protocolo de Olivos aplicarse-á à República Bolivariana da Venezuela nas 
controvérsias relacionadas com as normas do MERCOSUL anteriores à vigência do presente 
Protocolo, à medida que a República Bolivariana da Venezuela adote progressivamente tais 
normas”. Dito de outro modo, o sistema de solução de controvérsias do MERCOSUL não 
servirá como meio para exigir a incorporação do acervo normativo do bloco na Venezuela. 

Tais fatores podem aumentar a assincronia no âmbito do MERCOSUL.
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VIII. PRINCIPAIS CONCLUSÕES E 
SUGESTÕES 

Sem prejuízo do elenco mais amplo de resultados e sugestões apresentados na versão 
completa do Relatório, pareceu-nos oportuno destacar as seguintes.

8.1. Centralização do controle de internalização das normas do 

MERCOSUL

Segundo o questionário respondido pela DMS/MRE, “a inexistência, no Brasil, de uma 
instância centralizadora do processo de incorporação de normativas do MERCOSUL dificulta 
seu acompanhamento, tornando-o mais suscetível a falhas. A própria Decisão 20/02, 
artigo 14, trata da questão”. Referindo-se às normas que não necessitam de aprovação 
parlamentar, acrescenta que “a aplicação da Decisão 20/02 poderia evitar alguns problemas 
verificados no Brasil, que acabam dificultando a vigência das normas no bloco. Dentre 
essas dificuldades, as mais comuns decorrem da não-observância do artigo 7º da Dec. 
CMC Nº 20/02, que estabelece a obrigatoriedade de incorporação das normas emanadas 
dos órgãos decisórios do bloco aos ordenamentos jurídicos nacionais em seu texto integral 
a partir de 30 de maio de 2003. Há casos, ainda, em que a incorporação é realizada de 
forma correta, mas a entrada em vigência é prejudicada pela falta de comunicação entre 
os órgãos do Executivo competentes pela incorporação e o MRE. A este último cabe, na 
função de Coordenação Nacional do GMC, enviar notificação à SM informando que uma 
norma do MERCOSUL foi incorporada ao ordenamento jurídico nacional”.

Concluímos que a ausência de controle centralizado compromete o conhecimento, até 
mesmo dentro do governo federal, sobre o estado de incorporação de certas normas, os 
gravames que ela pode implicar e os critérios para a adoção de uma ou de outra modalidade 
normativa, ou para a dispensa de incorporação. Isto significa que a transparência pode ter 
efeitos diretos sobre a eficiência.

Assim, sugerimos que o Brasil atribua à Casa Civil a tarefa de concentrar a informação 
sobre o procedimento de incorporação de normas do MERCOSUL, eis que, conforme 
a Lei n.12.462/2011, tal órgão já possui tanto as competências para coordenação e 
integração do governo, como as de controle de legalidade e de mérito dos projetos de 
norma que são objeto de mensagem ou decreto presidencial. Com efeito, conforme o 
artigo 2º da referida lei, “À Casa Civil da Presidência da República compete: I - assistir 
direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, 
especialmente: a) na coordenação e na integração das ações do Governo; b) na verificação 
prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais; c) na análise do mérito, da 
oportunidade e da compatibilidade das propostas, inclusive das matérias em tramitação no 
Congresso Nacional, com as diretrizes governamentais; d) na avaliação e monitoramento 
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da ação governamental e da gestão dos órgãos e entidades da administração pública 
federal; II - promover a publicação e a preservação dos atos oficiais”.

Com efeito, a concentração desta atribuição em outro órgão acarretaria duplicidade 
de controles. Ademais, a Casa Civil encontra-se em posição estratégica no que concerne 
à coordenação interministerial. Note-se que a ordem jurídica do MERCOSUL ultrapassa 
largamente a agenda e a cultura da política externa brasileira: a ampla maioria das normas 
do MERCOSUL que requerem internalização concernem temas de política interna.

No mesmo sentido, seria imprescindível que uma norma interna determinasse a todos 
os órgãos do governo o dever de informar tanto a internalização de normas do MERCOSUL 
como os casos em que a norma a dispensa. O Brasil poderia, ainda, propor que uma norma 
do MERCOSUL torne obrigatória para todos os Estados a concentração do procedimento 
de internalização de normas do MERCOSUL em um só órgão do Estado (esta disposição 
já existe no plano regional, porém não em caráter obrigatório). 

Por outro lado, a Casa Civil deveria dispor de uma unidade específica para tal função, 
dotada de recursos humanos e materiais adequados.

8.2.  Coordenação interministerial para unificação dos critérios 

relativos às modalidades de internalização de normas

Sugerimos que uma discussão interministerial aprofundada consagre-se à interpretação 
do artigo 49 da Constituição Federal, buscando definir com precisão o que deve ser 
considerado um compromisso gravoso no contexto do MERCOSUL. Nesta discussão, deve 
ser levado em consideração o fato de que grande parte das normas do bloco deriva do 
Tratado de Assunção. Em outras palavras, seria necessário discutir o que representaria 
um novo gravame em relação às obrigações assumidas no direito originário do bloco. 

A mesma discussão interministerial aprofundada poderia consagrar-se também à 
interpretação da norma relativa aos casos em que pode ser dispensada a incorporação 
de normas, por referir-se ao funcionamento das instituições do bloco. Com base em tal 
debate, uma norma nacional poderia definir quais conteúdos normativos devem ou não ser 
submetidos à aprovação legislativa, e dispensam ou não internalização na ordem brasileira.

Este amadurecimento no seio do poder Executivo seria um importante elemento a 
favor da policronia.

8.3. Definição de prazos para internalização de normas por via 

administrativa

O Brasil poderia propor, no âmbito do MERCOSUL, a adoção de uma norma que 
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defina um prazo mínimo geral para incorporação de normas que dispensam aprovação 
parlamentar, quando a própria norma não o definir. 

Poderia ser estudada a adoção de um recurso técnico que incentiva aos Estados ao 
cumprimento desta disposição, e evita os efeitos nocivos da assincronia junto aos atores 
econômicos e sociais. Um recurso possível é o efeito direto de uma norma (possibilidade 
de ser invocada diante das jurisdições nacionais e da Administração Pública) a partir do 
momento da expiração do referido prazo de internalização. Independentemente da adoção 
desta norma no plano regional, uma lei brasileira poderia prever tais efeitos em âmbito 
nacional.

8.4. Publicidade e acesso à informação

Em conformidade à sua ordem constitucional, o Brasil poderia propor aos seus sócios, 
com ampla difusão desta proposta nos meios de comunicação da região, a adoção imediata 
de uma norma regional que garanta a máxima publicidade da lista completa de incorporação 
de normas do MERCOSUL, a ser veiculada e periodicamente atualizada pela Secretaria do 
MERCOSUL, além de periodicamente publicada nos diários oficiais nacionais.

Em conformidade à Constituição Federal e, em particular, à Lei n.12.527/2011, 
independentemente da adoção da norma regional anteriormente mencionada, poderia 
ser incluído entre as competências da Casa Civil o dever de garantir a publicidade da lista 
completa de incorporação de normas do MERCOSUL no Brasil. 

Ressalte-se que é direito do cidadão brasileiro saber se a vigência de uma norma no 
Brasil encontra reciprocidade nas demais ordens, pelo que não é da competência dos 
demais Estados opinar sobre a difusão de tal lista em território brasileiro.

Por outro lado, em cumprimento da Decisão CMC n.20/02, o Diário Oficial da União 
finalmente deveria reservar seção específica para publicação das normas oriundas do 
MERCOSUL, garantida a sua dupla publicação (que as normas sejam igualmente publicadas 
nas seções que correspondem aos seus temas). 

Quanto a este ponto, a DMS/MRE pondera: “uma iniciativa simples e de grande impacto, 
sobretudo para efeitos de publicidade, seria a criação de uma sessão especial no Diário 
Oficial da União para a publicação de normas do MERCOSUL incorporadas ao ordenamento 
jurídico brasileiro, conforme já previsto na Decisão 22/04”.

Também para a CNS/MS, “o Diário Oficial da União deveria ter um local específico 
somente para MERCOSUL, onde fossem divulgadas todas as internalizações e as Consultas 
Públicas, assim as pessoas entrariam diretamente naquela página, não tendo que ficar 
procurando entre um Ministério e outro o que saiu publicado sobre MERCOSUL”. 
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8.5. Transparência e abertura do processo de reforma institucional 

do MERCOSUL

Quase secretamente, há um processo de reforma institucional em curso no MERCOSUL.

O Grupo Ad Hoc de Alto Nível sobre a reforma institucional (GANRI) do MERCOSUL, 
criado pela Decisão CMC n. 21/05, deveria elaborar um projeto completo de reforma antes 
de dezembro de 2006. A data para apresentação dos resultados do GANRI foi adiada para 
dezembro de 2007 (pela Decisão CMC n.29/06), e mais adiante para junho de 2009 (pela 
Decisão CMC n.56/07). A partir de 2007, perde-se o rastro deste Grupo nos documentos 
do MERCOSUL, ao menos nos que se encontram disponíveis para acesso público. Não foi 
encontrado relatório do GANRI nas atas das reuniões dos órgãos decisórios, tampouco 
nos relatórios das PPTs.

Em abril de 2010, uma Resolução do GMC (n.06/10) retomou o tema da reforma 
institucional, criando a Reunião de Alto Nível para a Análise Institucional do MERCOSUL 
(RANAIM). Segundo esta resolução, a RANAIM terá como função assessorar o GMC através 
da análise dos aspectos institucionais centrais do MERCOSUL e formular propostas 
tendentes ao aprofundamento do processo de integração e ao fortalecimento de suas 
instituições, em especial sobre as seguintes matérias: a) estrutura orgânica do MERCOSUL, 
eventuais adaptações, reformas, criação e/ou eliminação de órgãos; b) aperfeiçoamento 
do sistema de solução de controvérsias do MERCOSUL e fortalecimento de seus órgãos 
institucionais; c) sistema normativo do MERCOSUL, incluindo o processo de elaboração, 
incorporação, vigência, aplicação e revisão da normativa do MERCOSUL; e d) orçamento 
do MERCOSUL.

A RANAIM é formada pelos Coordenadores Nacionais Alternos do GMC ou funcionários 
de nível equivalente dos Estados Partes, além dos assessores governamentais que julgarem 
necessários. Para o cumprimento de seus encargos, a RANAIM poderá realizar consultas 
com os demais órgãos e foros da estrutura institucional do MERCOSUL, bem como solicitar 
o apoio técnico da Secretaria do MERCOSUL.

Em dezembro de 2011, uma nova Resolução do GMC (n.37/01) determinou linhas 
gerais para a reforma institucional do MERCOSUL, fixando, em particular, um cronograma 
de trabalho. Assim, a RANAIM deveria priorizar, em suas propostas, a reestruturação 
e funcionamento dos órgãos decisórios do MERCOSUL e de seus foros subordinados, 
incluindo suas competências; a análise da possível criação de novos órgãos no âmbito 
do MERCOSUL, levando em conta as prioridades do processo de integração; a otimização 
das funções da Secretaria do MERCOSUL e estabelecimento de novas funções; e a análise 
e apresentação de uma proposta de orçamento MERCOSUL. Quanto ao orçamento, a 
Resolução determina a cooperação entre a RANAIM e o Grupo de Assuntos Orçamentários 
(GAO).
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Em nosso entendimento, o processo de reforma institucional determinado pelas 
Resoluções GMC n.06/10 e N.37/01 deveria incluir audiências públicas aptas a garantir 
a ampla consulta aos diferentes órgãos dos governos, ao PARLASUL, aos governos sub-
nacionais e às organizações sociais. Independentemente de decisão regional neste sentido, 
a proposta brasileira de reforma institucional do MERCOSUL pode ser objeto de audiências 
públicas e amplo debate social.

Por outro lado, as organizações sociais poderiam elaborar, no âmbito da reforma 
institucional, uma proposta de regulamento sobre a participação social, a transparência 
e o acesso à informação no âmbito do MERCOSUL, com a participação do PARLASUL, do 
FCES e de outros foros de negociação que atualmente são dotados de mecanismos de 
participação social.

Ademais, em conformidade à Constituição Federal e, em particular, à Lei n.12.527/2011, 
os documentos de trabalho da RANAIM, hoje classificados como reservados, deveriam 
tornar-se públicos. Seria particularmente importante conhecer a proposta brasileira sobre 
a reforma institucional do MERCOSUL, assim como seus autores, as condições de sua 
elaboração, suas justificativas e uma avaliação da posição dos demais Estados a respeito 
de cada um de seus itens. 

8.6. Aperfeiçoamento do Programa MERCOSUL Social e 

Participativo

Parece-nos fundamental, do ponto de vista da democracia, que o Brasil institucionalize 
e aperfeiçoe o Programa MERCOSUL Social e Participativo, com especial atenção à difusão 
de informação sobre as negociações em curso. 

Os atores sociais entrevistados no âmbito desta pesquisa destacam a necessidade de 
receber a sua agenda completa e com antecedência, além de nela incluir as questões mais 
importantes que estão sobre a mesa de negociação, e não apenas iniciativas no campo 
social. O Entrevistado 2 destaca a necessidade de saber como os encaminhamentos do 
Programa são utilizados nas negociações do MERCOSUL, e de melhorar a representatividade 
dos movimentos e temas na composição do foro. Indica ainda a necessidade de melhorar 
fluxo de informação por parte dos órgãos de governo.

Em conformidade ao espírito da Constituição Federal e, em particular, da Lei 
n.12.527/2011, deveriam ser publicados os projetos brasileiros de normas do MERCOSUL, 
ou ser justificada a sua não publicação.

8.7. Mecanismo de consulta entre CMC e PARLASUL

Conforme questionário respondido pela DMS/MRE, para as normas que necessitam 
de aprovação parlamentar, “poderia ser considerado um mecanismo facilitado de 
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tramitação de normas MERCOSUL, com vistas a dar maior celeridade à aprovação de 
normas. Esse procedimento próprio valeria não apenas para a tramitação no Congresso 
Nacional, mas também para a etapa anterior em que as Exposições de Motivos são 
examinadas pelo Executivo. A ideia seria valorizar o processo de integração por meio de 
um tratamento diferenciado em relação aos demais atos internacionais. Tal tratamento 
refletiria a importância estratégica da integração para o Brasil (Artigo 4°, parágrafo único 
da Constituição Federal), o alto índice de produção normativa do MERCOSUL e a natureza 
e conteúdo dessas normas”. 

Consideramos que este procedimento especial poderia ser o mecanismo de consulta 
do CMC ao PARLASUL, que, já foi mencionado.  No Brasil, esse mecanismo está regulado 
pela resolução 1/2011 do Congresso Nacional e já pode ser aplicado. A utilização desse 
mecanismo levaria automaticamente as normas regionais a chegarem nos congressos 
nacionais com um procedimento preferencial, o que pode contribuir para sua vigência, 
eficácia e democracia.

Entre os atores sociais, o Entrevistado 1 considera que “É preciso dar maior poder de 
decisão ao PARLASUL, aliás, e dar possibilidade ao povo escolher seus representantes 
nesta instância que ainda é fruto de conchavos no Brasil”. Acrescenta que “A pressão 
popular sobre elaboração de normas sempre ajuda”. 

A fim de fortalecer o parlamento regional, para que ele possa cumprir este papel, seria, 
ainda, importante que a base parlamentar do governo federal impulsionasse a aprovação 
pelo Congresso Nacional da lei eleitoral brasileira relativa ao sufrágio universal para o 
PARLASUL, atualmente em tramitação.
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