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RESUMO 

O artigo almeja analisar o papel desempenhado pelo Parlamento do Mercosul 

(PARLASUL), enquanto espaço propulsor de participação cidadã no âmbito do 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), e  a relação desse processo com a democracia. 

Embora o Mercosul tenha avançado na ampliação da participação social compreende-se 

que ainda existe um déficit democrático e social no bloco. O presente artigo parte da 

premissa que o problema crucial está na falta de legitimidade do Parlasul e na ausência 

de construção de respostas destinada aos cidadãos mercosulinos. Nesse sentido acredita-

se que esse perfil de atuação do Bloco tem dificultado a percepção pelos cidadãos da 

importância da participação na construção democrática no contexto da integração. Faz 

mister pensar  que o Parlasul deve atuar como um mediador entre a sociedade civil e os 

Estados-membros no contexto da integração regional, possibilitando uma maior 

participação da sociedade civil e a redução das críticas relacionadas à baixa inserção 

social. Desta forma o objetivo do trabalho é entender como se pode analisar o papel da 

representatividade democrática no contexto do Parlasul. Pensar sobre a atual 

representatividade democrática no Mercosul, é um olhar crítico e esperançoso de quem 

acredita na instituição como instância participativa e projeto político, embora reconheça 

a prática excludente e distorcida por padrões avessos de representação cidadã praticada  

no Mercosul. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 Um tema proeminente para compreender os problemas com que vem se 

defrontando o Mercosul nos últimos anos tem a ver com a compreensão do termo 

democracia e com o nível de entendimento comum existente a respeito da construção 

democrática no âmbito do Mercosul. Diante do exposto, compreende-se que para 

entender a origem de um campo de conhecimento se faz necessário a contextualização 

da sua trajetória histórica, entendendo que a democracia é uma experiência humana e 

permanentemente em construção. 

 Quando perguntaram para Amartya Sen qual tinha sido o acontecimento mais 

importante do século XX, ele respondeu sem hesitação: a emergência da democracia 

(1999,p.3). Com uma visão mais pessimista, Wallerstein questionava-se como a 

democracia tinha passado de uma aspiração revolucionária no século XIX a um slogan 

adotado universalmente, mas vazio de conteúdo no século XX (2001, p.1).  Embora 

sejam contraditórias as posições apresentadas, constata-se que a democracia assumiu 

um lugar central no campo político. 

 Eneida Desiree Salgado enfatiza que “a democracia continua sendo a palavra 

mágica dos regimes políticos”. Para a autora, o ideal moderno da igualdade e da 

autodeterminação impõe uma relação entre governantes e governados, tomada ora como 

identidade, ora mediada pela representação política (SALGADO, 2012, p.26).  

 Pretende-se no presente artigo refletir sobre os dilemas e desafios da 

institucionalização e da representatividade democrática no âmbito do Mercado Comum 

do Sul (Mercosul).  Sendo assim, o trabalho tem como objetivo principal esboçar um 

quadro geral sobre a representação cidadã no bloco, tendo como pano de fundo o papel 

desempenhado pelo Parlamento do Mercosul (PARLASUL), na construção democrática 

no contexto do Mercosul. 

 Nesse sentido, buscar-se-á analisar e compreender os desafios e os dilemas da 

representatividade democrática e institucional no Mercosul. Para tanto, insurge-se no 

trabalho, o qual busca verificar se a crise de representatividade perpassa o Estado 

Democrático de Direito e se o Parlasul é a resposta para sanar o déficit democrático. 

 Para desenvolver o objetivo geral, o artigo organiza-se da seguinte maneira: a 

primeira seção compila de maneira sucinta alguns conceitos que ajudam na 

compreensão da análise; na segunda, são descritos e analisados os aspectos conceituais 

sobre a representação cidadã no Mercosul. A terceira seção, por sua vez apresenta os 



3 

 

aspectos teórico-metodológicos do Mercosul e do Parlamento do Mercosul. Nesta seção 

será terá uma subseção referente ao Parlasul e as considerações finais. 

 

2 – CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA NO MERCOSUL 

 O debate acerca da construção democrática nos países do Cone Sul, está ligado 

aos processos de democratização pelos quais passaram esses países. Trata-se, portanto, 

de países que dentro da lógica hegemônica do pós Segunda Guerra Mundial não 

estiveram no chamado campo democrático. 

 Apesar disso, se a crise democrática representa uma ameaça às propostas de 

integração regional, por outro lado, há casos em que políticas regionais em defesa da 

democracia apresentaram êxito. Em 1998, o Paraguai, perante a tentativa de golpe e 

crise institucional, apoiou-se no Protocolo de Ushuaia, firmado entre os países do 

Mercosul e seus associados Chile e Bolívia, para garantir a estabilidade doméstica.  

 Esse documento sobre o Compromisso Democrático defende a ordem 

constitucional e a democracia como condições para a sustentação dos membros no 

Mercosul. Esse caso demonstra a relevância do processo de integração regional na 

manutenção da democracia na região. 

 Assim, embora o déficit democrático esteja presente nos países sul-americanos e 

representa um desafio ás propostas integracionais, a integração regional pode ser 

analisada a partir da ótica da cooperação e do aprimoramento e manutenção dos regimes 

democráticos na América do Sul. A grande compatibilidade entre os preceitos 

democráticos e as necessidades da integração faz com que a última não possa se 

sustentar senão apoiada pela primeira. A primeira redemocratização na região fomentou 

a aproximação entre os países que integram o Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai, 

Uruguai e Venezuela e seus associados por meio de áreas de livre comércio, Bolívia e 

Chile. A questão democrática foi defendida desde o princípio como condição 

fundamental a essa integração regional (BRESSAN, 2011, p.3). 

 Enquanto a construção democrática se apresenta como um desafio ao 

fortalecimento das propostas de integração latino-americana, por outro lado, a 

integração pode contribuir para a qualificação e aprimoramento das democracias dos 

países envolvidos. 

 Isto posto, o artigo parte da premissa que descrever sobre o termo “democracia” 

resulta demonstrar a dificuldade por se tratar de uma assunto complexo e com inúmeras 
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possibilidades de desdobramentos. Deste modo, denota-se que as discussões no que diz 

respeito à democracia, começam pela tentativa de conceituá-la. 

 Pensar a democracia em termos atuais exige enfrentar a indagação: como tornar 

a democracia mais democrática? Ou como democratizar a democracia? ( EMERIQUE, 

p.5). Ou seja, a busca por um modelo democrático ideal é um debate em permanente em 

construção. 

  No entendimento de Eneida Desiree Salgado, “democracia, soberania popular, 

representação política. Ao mesmo tempo em que povoam a consciência popular, destes 

termos não é possível extrair um conceito unívoco, uma concepção compartilhada 

universalmente”. Todavia a mesma autora enfatiza que atualmente o exercício do poder 

político, em todas as manifestações está intrinsecamente contagiado pelo ideal 

democrático, ou seja, a noção de democracia, ainda que sempre, relativiza-se com o 

inafastável questionamento da representação e com o deslocamento dos centros de 

poder. De acordo, com a autora, “o ideal democrático é sim, mais ideal e menos 

democrático” (SALGADO,2005, p.8). 

 Por sua vez, Adam Przeworski afirma que evidentemente nem todas as 

democracias são iguais, de acordo com o autor “é possível arrolar um sem-número de 

variações e distinguir diversos tipos de variações democráticas” (PRZEWORSKI, 1994, 

p. 25). 

 Porém, transportando à temática para a totalidade do Mercosul, mesmo que na 

prática apresente obstáculos e distorções a democracia é um pressuposto a cooperação e 

aos projetos de integração regional. Entre suas motivações básicas, a cooperação 

regional prevê a redução do grau de incerteza de cada país em relação ao 

comportamento dos demais, possibilitando a criação de estruturas institucionais 

(KEOHANE E NYE, 1989). Tais estruturas influenciariam os comportamentos dos 

Estados, os quais passariam a considerar as ações dos demais atores como reflexos das 

regras, normas e convenções estabelecidas no interior da instituição de cooperação. 

 As condições relacionadas à democracia e ao pluralismo na sociedade ocidental 

aparecem como elemento crucial para o desenvolvimento no domínio da integração 

regional, que pode ser compreendido como um processo em que os atores de uma 

sociedade desviassem as suas expectativas de benefícios e interesses próprios de cada 

do Estado Nacional para uma instituição de maior escala (HAAS, 1963, apud 

BRESSAN, 2011). 
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 Dentro dessa lógica, a democracia interna torna-se um requisito prévio ao 

processo, ao pressupor a participação das diversas camadas da sociedade, além das 

próprias elites e governos. Ademais, o aprofundamento do processo de integração 

necessita de livre circulação de pessoas e o entrelaçamento de culturas, condições não 

ofertadas em regimes autoritários. Consequentemente, a conciliação entre os dois temas 

é fundamental ao desenvolvimento da integração regional. 

 Nesse contexto, após explicitar a dificuldade acerca da democracia pelas razões 

acima referidas, passa-se ao desenvolvimento da proposta apresentada, para analisar 

como o processo democrático se processa no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). 

  A escolha pela democracia política fundamenta-se na hipótese formulada por 

Alan Touraine que vai ao encontro da opção deste artigo por trabalhar com uma 

definição de democracia política em detrimento de outras teorias. O autor entende que 

“en América Latina, no es ni la economia, ni un movimiento social, los que tienen es 

um rol central, sino el sistema político”( TORAINE, 1997, p. 45). 

 Nessa acepção, durante a segunda metade da década de 1980 e a primeira 

metade dos anos 90, o tema central dos debates políticos gerados na América do Sul, foi 

à transição democrática. De acordo com Yves Chaloult, a discussão principal era 

projetar o futuro das democracias latino-americanas (CHALOULT, 1999, p 18). 

 Assim, compreende-se que para apresentar ou construir alternativas aos 

problemas políticos econômicos e sociais em curso, que defendem o fortalecimento da 

democracia e suas instituições associadas como uma política possível de ser construída, 

não será fácil, em função da trajetória dos países sul-americanos. 

 Considerando a história dos países que integram o Cone Sul da América Latina, 

de acordo com Alcides Vaz, o termo democracia é uma expressão valorizada em si, 

quase que independente do conteúdo. Talvez seja o maior desafio que enfrentam os 

países do Mercosul por consolidarem suas democracias. Este parece ser o cerne das 

questões referidas à dimensão democrática no Mercosul (VAZ, 1999, p.70). 

 Cabe agora, questionar como deveria ser analisada a construção democrática no 

Mercosul, como fundamento essencial para a integração, ou seja, quais seriam as 

condições consideradas como democráticas, que deveriam ser cumpridas para que um 

Estado pudesse participar como membro de uma associação interestatal, dado as 

assimetrias conceituais inerentes à própria definição de democracia. 

 Denota-se que qualquer processo de integração regional, amparado pelo modelo 

do Estado Democrático de Direito, encontra na democracia o seu pilar estruturante; isto 
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é, a democracia representa o elemento condicionante para a participação e 

materialização da integração. 

 Em consonância com o parágrafo anterior, Bonavides ao analisar o Estado de 

Direito entende que este pode ser explicitado da seguinte maneira: 

 (....) um status quo constitucional, que reflete nos cidadãos a confiança 
depositada sobre os governantes como fiadores e executores das garantias 
constitucionais, aptos a proteger o homem e a sociedade nos seus direitos e 
liberdades fundamentais (BONAVIDES, 2008, p.302). 
 

 Segundo a perspectiva acima delineada, entende-se que a sujeição ao Direito, a 

preeminência do direito desde o momento de sua constituição e segundo o 

desenvolvimento das funções supraestatais, constitui um dispositivo essencial do 

ordenamento jurídico mercosulino, confirmado assim, pelos instrumentos fundacionais 

como o Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto e o Protocolo de Ushuaia, 

componentes de apreciação posterior. 

 No entanto, a constituição do Mercosul fundamentou-se desde suas origens, na 

primazia do direito ao estabelecer um arcabouço normativo cuja principal finalidade 

refere-se à garantia dos direitos pelos próprios Estados instituídos. Cabe sublinhar que 

apesar da existência de uma ordem jurídica no bloco, a mesma não determinou ou 

estabeleceu o acesso dos cidadãos e muito menos a democracia (FARIA e PIÑERO, 

2010). 

 Não pode esquecer, que a conveniência e a oportunidade da criação do Mercosul 

diz respeito à variável de política externa dos governos nacionais, que é alheia as 

especulações jurídicas ( FARIA e PIÑERO, 2010). Entretanto, pondera-se que é a partir 

de um arcabouço jurídico que se cria uma estrutura orgânica, com poder decisório para 

dar confiabilidade e legitimidade ao bloco. 

 Ponderando que o Mercosul aprovou explicitamente o Estado de Direito como 

princípio jurídico a ser observado pelos Estados-membros e pelas próprias instituições 

desde o Tratado de Assunção, comprende-se que se faz necessário enfatizar que o 

Estado de Direito é  elemento essencial do bloco, e deve ser considerado como premissa 

indissociável e inerente à democracia regional. 

 Os autores, Vigevani, Mariano e Oliveira afirmam que não cabe dúvida, que a 

questão da democracia está na base do acordo regional, um exemplo, é o fato do  

Paraguai ser incorporado às negociações depois do fim da era Stroessner. Segundo os 

autores a questão democrática estaria colocada como implícita, ainda que não 

formalizada explicitamente (VIGEVANI, MARIANO, OLIVEIRA, 1998). 
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 Apesar dos problemas e das controvérsias para a definição da relação entre 

democracia e integração, no caso do Mercosul, não cabem dúvidas que o bloco regional 

serviu para reforçar os valores democráticos. 

 Estabelecidas as formas de incorporação da ideia de democracia, observa-se a 

importância da integração regional no processo de constituição do Mercosul, já que o 

objetivo é analisar como o valor democrático foi absorvido pelas relações interestatais 

internas ao bloco. 

 Dessa forma, os países latino-americanos, ameaçados pela crescente 

marginalização dos fluxos comerciais e financeiros, além do quadro de crescente 

vulnerabilidade econômica diante da globalização, buscaram a cooperação para 

enfrentarem esse cenário. 

 No entanto, os Estados da região visualizavam a cooperação através da 

integração regional como um mecanismo para a ampliação da segurança nacional e o 

fortalecimento diante das adversidades internacionais. Assim, a integração regional 

pode ser identificada como um imperativo como um imperativo para o desenvolvimento 

e consolidação da democracia na região. 

 Iris Laredo descreve que o termo integração regional, não é uma simples soma, 

mas sim um processo que “algo” novo é criado. Ou seja, relata que  “la adopción de 

políticas comunes, fundadas en la existencia de problemas y de interesses comunes para 

lograr objetivo comunes, constituye una alternativa  de agregación de poder cada vez 

más aceptada y estendida em el mundo” ( LAREDO, 1994, p.24). 

 Segundo Juan Mario Vaccino a integração regional pode ser entendida segundo 

sua análise, como um processo que envolve a cooperação, a coordenação e a integração 

total, como etapas sucessivas de um processo de integração regional, segundo critério da 

transferência de soberania (VACCINO, 1981, p.99). 

 Por fim, Ernest Haas definiu a integração como um enfoque claramente político, 
como sendo,  

“o processo mediante qual atores políticos representados por distintos 
Estados nacionais se convencem das vantagens de transferir suas lealdades, 
suas expectativas políticas a novos centros mais ampliados, cujas instituições 
possuem jurisdição sobre os Estados nacionais integrados. O resultado de um 
processo de uma integração política é uma nova comunidade política, 
superpostas às outras esferas existentes”. 
 
 
 

 Levando em conta os aspectos mencionados, fica evidente a contribuição da 

cooperação regional na construção democrática da região. Desta maneira, parte-se do 
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princípio que a integração regional é condição sine qua non para a manutenção de 

regimes democráticos na organização da política interna de cada Estado participante. 

Para isto, é notório o antagonismo entre regimes políticos e a integração regional, já que 

as características presente, nos sistemas autoritários são contrarias aos preceitos 

defendidos pelas teorias democráticas. 

 Sendo assim, conclui-se que a democracia é substancial para a obtenção de 

qualquer processo de integração regional. Por fim, cabe ressalva feita por Boaventura 

Santos que assegura que a democracia é, sem dúvida, um valor, mas ela não escapa às 

determinações da sociedade civil. Por isso, não pode ser representada como um valor 

em si e, muito menos, como um valor absoluto (SANTOS, 2012, p. 55). 

 
2.1 - ASPECTOS CONCENTUAIS SOBRE A REPRESENTATIVIDADE 

CIDADÃ NO MERCOSUL 

 A representação em si é vista de várias formas no âmbito do pensamento 

político, e mais especificamente, da teoria democrática. Frente a isso será apresentado 

brevemente, algumas considerações mínimas acerca da ideia de representação, 

destacando os pontos que se mostra relevante com a questão da representatividade no 

Parlasul. 

 Na interpretação de Nádia Urbinati, o governo representativo possui pouco mais 

de 200 anos de história, desde o parlamentarismo liberal à sua transformação 

democrática no pós Segunda Guerra Mundial (URBINATI, 2006, p.96). Neste sentido, 

constata-se que a representação pode ser analisada a partir de três concepções distintas, 

dentre elas, jurídica, institucional e política. 

 Na teoria institucional, assim como na jurídica, de acordo com Urbinati, 

baseiam-se numa ideia que aproxima o Estado de uma “pessoa”, juntamente a uma 

concepção voluntarista de soberania, expressando-se através de uma concepção 

voluntarista de soberania, expressando-se através de uma linguagem formalista 

(URBINATI, 2006, p.197). 

  A teoria jurídica por ser a mais antiga necessita de um cuidado maior, segundo a 

mesma, é a fonte da concepção moderna de soberania estatal e também da nomeação 

eleitoral de legisladores. Denomina-se assim, por que baseia a representação num 

contrato privado de concessão de autorização de uma pessoa à outra, para que esta 

segunda realize em nome da primeira (URBINATI, 2006, p.197). 
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 Embora a teoria jurídica da representação permita uma justificação funcionalista 

da representação bem como dos direitos políticos, da cidadania, e dos processos de 

tomada de decisão. Sua fundamentação serviu de base para o governo liberal, e em 

seguida, da democracia eleitoral, segundo (URBINATI, 2006, p.198). 

 Diante do exposto, denota-se a partir dos apontamentos que existe um dualismo 

entre o Estado e sociedade, no qual a representação seja uma instituição centrada no 

Estado, relegando a relação com a sociedade ao juízo do representante, restringindo, 

assim, a participação popular ao procedimento mínimo de escolha de representantes, as 

eleições (URBINATI, 2006). 

 Evidencia-se a partir dos apontamento que existe um dualismo entre o Estado e 

sociedade, no qual a representação seja uma instituição centrada no Estado, relegando a 

relação com a sociedade ao juízo do representante, restringindo assim, a participação 

popular ao procedimento mínimo de escolha de representantes, as eleições (URBINATI, 

2006, p.199). 

 Assim, depois de apresentar brevemente os principais aspetos relativos à 

temática da representação, analisa-se como a problemática apresentada ocorre no 

contexto do Mercosul. 

 Na ótica de Caballero, os acordos de cooperação entre Brasil e Argentina em 

1986 logo após os períodos de redemocratização em 1985 e 1983, respectivamente, 

podem ser considerados como a primeira grande fase histórica do bloco.  

 Embora considere-se que o princípio de representatividade fora colocado em 

prática logo em 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção, no qual se criou a 

Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul (CPC),  responsável por manter o contato 

entre o poder legislativo e os temas de integração, somente houve sua consolidação anos 

mais tarde, em 1995, com a então institucionalização do bloco por meio do Protocolo de 

Ouro Preto (CABALLERO, 2011).  

  O autor supracitado afirma que no caso do Mercosul, a problemática da 

representatividade democrática esteve presente antes mesmo do seu nascimento.  Desde  

1998, quando o Protocolo de Ushuaia foi ratificado e acordava sobre a plena vigência de 

instituições democráticas como condição vital para o desenvolvimento do processo de 

integração entre os Estados Partes, que, naquele momento, eram Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai, e os Estados associados, Bolívia e Chile. Com o feitio da 

institucionalização e o corolário democrático, a representatividade mostrava-se como 
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ferramenta indispensável, para um maior grau de participação dos cidadãos nas ações do 

bloco (CABALERO, 2011). 

 Nesse seguimento, parte-se do princípio que desde seus primórdios os estados-

partes têm demonstrado interesse em expandir as relações intra-bloco para além do 

comércio. Tal disposição em atribuir à instituição maior poder representativo pode ser 

precisamente observada na implantação do Fórum Consultivo de Municípios e Estados 

Federados, Províncias e Departamento do Mercosul (FCCR) e do Parlasul. Os dois 

órgãos que têm como objetivo principal respectivamente representar as unidades 

subnacionais e os cidadãos mercosulinos (MEDEIROS, et al.). 

 Desta forma, verifica-se que a criação dos espaços de representação pública, 

distintos dos fundados sob a égide do Estado-nação foi o mecanismo utilizado, 

pioneiramente pela União Europeia (UE), que objetivava aprofundar a integração 

regional, por meio da inserção de mandatários políticos em seu processo legislativo.  

 No entanto, o projeto do Mercosul mostra-se mais modesto sendo tanto o 

Parlasul quanto o FCCR, instituições consultivas, o que limita consideravelmente sua 

influência no processo decisório (MEDEIROS). 

 Medeiros afirma que a necessidade de representação no plano regional pode ser 

caracterizada como uma espécie de controle em relação às decisões politicamente 

vinculantes tomadas pelos mandatários, a fim de que seja levado em consideração o 

interesse dos indivíduos influenciados por essas decisões (MEDEIROS). 

  De acordo com O’Donnell, o desejo simultâneo por efetividade decisória e por 

controle é tão racional quanto contraditório (O’DONNELL,). 

 Já Lipset argumenta que, para atingir o equilíbrio entre ambas as vontades, é 

necessário garantir a legitimidade do sistema político, aqui compreendida como a 

capacidade de manter a crença de que as instituições estabelecidas são as mais eficazes 

para promover o bem estar da sociedade e dos indivíduos (LIPSET, 2012). 

 No caso do Mercosul, essas questões mostram-se ainda mais evidentes diante da 

hipertrofia dos poderes nacionais e da tecnocracia é acentuado pela débil competência 

das instâncias representativas, entre elas o FCCR e o Parlasul.  

 Nas afirmações de Marcelo Medeiros, a hipertrofia dos poderes Executivos 

nacionais é acentuada por uma débil competência das instâncias representativas, entre 

elas o próprio o Parlasul. Embora haja alguma vontade política para organizar processos 

efetivos por parte de ambos os órgãos, suas institucionalizações ainda são limitadas 

(MEDEIROS, 2010, p. 8). 
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 Esses fatos impactam negativamente o processo de integração regional, 

impossibilitando o fortalecimento e a consolidação da participação cidadã na construção 

democrática do bloco. Nesse ínterim, percebe-se que para ampliar a representatividade 

seria necessária a participação dos cidadãos dos mais variados setores sociais, tendo 

como resultado um maior diálogo entre os âmbitos domésticos, estatais e regionais, em 

virtude da elevada fragmentação interna e o distanciamento dos atores sociais, que ainda 

são incertezas mercosulinas no desenho da representatividade regional. 

 Todavia, sendo a representação pautada na adesão de mandatários políticos, o 

Mercosul sempre possui um nível modesto de institucionalização, em grande parte por 

ter apenas órgãos centrais de caráter intergovernamental, ou seja, acaudilhados 

exclusivamente por chefes de Estado. 

 Conclui-se que existe uma serie de limitações à representatividade intra-bloco no 

Mercosul. Além de contar com países de tradições centrais, a ausência de órgãos 

supranacionais acaba por diminuir e dificultar o aumento da cooperação tanto entre os 

governos, quanto entre os cidadãos. 

 Parte dessa incerteza é proveniente da verificação de ausência de uma estrutura 

institucional palpável, que possa solucionar de forma eficaz as controvérsias entre os 

países e de gerar uma identidade e atuação que seja efetivamente supranacional. 

 Assim, deve-se destacar que entre os inúmeros desafios políticos que o bloco 

enfrenta estão à excessiva concentração de poderes, portanto a dependência, nas mãos 

dos presidentes (o denominado hiperexecutivismo) e a ausência de múltiplos atores, 

como a sociedade civil e os parlamentos das regiões envolvidas, que dificultam o 

aprofundamento político-institucional do bloco (SILVA, p.115). 

 Porém, para o autor Alcides Costa Vaz, o processo de integração regional 

mercosulino, desde a sua instauração em 1991, vem sendo marcado, no que diz respeito 

à presença de atores políticos, pelo acentuado protagonismo que exercem os governos 

nacionais. Ou seja, o bloco vem refletindo sua evolução, tanto nos avanços quanto nas 

dificuldades, que os governos e as próprias sociedades enfrentam, na construção de 

mecanismos eficientes de participação social nos processos políticos (VAZ, 1999, p. 

69). 

 Para os objetivos aqui delineados, ainda que distante de efetivação, pode-se 

ambicionar, sim, a participação dos cidadãos do Mercosul, mesmo sendo uma 

possibilidade longínqua, mas, caso seja presumida com toda precaução carecida, 

necessita-se para tanto que o Parlasul reverta os entraves existentes e que a vontade 
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política dos governantes, também sejam renovadas para fortalecer a participação 

política e cidadã nos países-membros do bloco. 

 Pressume-se que, para ampliar a participação mercosulina e sanar baixa adesão 

cidadã requer um esforço maior por parte dos Estados envolvidos no bloco. Entendo 

que, a conscientização e uma maior democratização dos Estados envolvidos constituem 

um progresso único e imprescindível no fortalecimento da representatividade cidadã. 

 Finalizando, cabe a observação feita por Pitkin, qual seja: “a representação 

significa agir no interesse dos representados, de uma maneira responsiva a eles” 

(PITKIN, 1967 apud URBINATI, 2006, p. 2). 

 

3 – ASPECTOS CONTEXTUAIS E TEÓRICO-METODOlÓGICO DO 

MERCOSUL E DO PARLASUL 

 Depois de várias tentativas de integração regional na América do Sul, Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai lograram estabelecer um processo visando à convergência de 

seus interesses em face de uma situação econômica, política e social. Nesse sentido, a 

origem do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) foi marcada por um lado, pela 

mudança de estratégia entre o Brasil e a Argentina, e, por outro, pela redemocratização 

e liberalização econômica desses países. Em pouco tempo esse processo de 

regionalização se transformou um projeto bem-sucedido alterando o mapa geopolítico 

do continente.  

  Ricardo Seitenfus descreve que as relações entre Brasil e Argentina ao longo da 

história são caracterizadas por um estilo “frio” de relacionamentos, vindo, alias, de 

ambas as partes bem como por oposições veladas. Este cenário transforma-se durante a 

década de 1980 com a assinatura dos primeiros protocolos de cooperação, que estão na 

raiz do tratado constituidor do Mercosul, o Tratado de Assunção (SEINTENFUS,1992). 

 No entanto no ano de 1989, com a eleição no Brasil e na Argentina de dois 

presidentes de visões liberais, Fernando Collor de Melo e Carlos Menem defendiam 

particularmente o livre comércio e a liberalização da economia, viram o processo de 

integração regional como o instrumento facilitador da inserção dos respectivos países na 

economia internacional, que vivia naquele momento transformações estruturais 

profundas. Desta forma, em 1990 os dois chefes de Estado assinaram a Ata de Buenos 

Aires, na qual decidiram para o ano de 1994 a data de entrada em vigor de um mercado 

comum entre os dois países. Dois meses depois da assinatura da ATA, Uruguai e 
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Paraguai foram convidados a participar das negociações que levaria a formação de um 

bloco regional formal (VAZ, 2002, p.308, Vol.16, Nº 6). 

 Como consequência das negociações entre os quatro países, no dia 26 de março 

de 1991, foi assinado o Tratado de Assunção, que possuía como objetivo principal: 

“[...] a integração dos quatros Estados Partes, por meio da livre 
circulação de bens, serviços e fatores produtivos, 
estabelecimento de uma tarifa externa comum (TEC) e da 
adoção de uma política comercial comum, da coordenação de 
políticas macroeconômicas e setoriais e da harmonização de 
legislações nas áreas pertinentes para alcançar o proceso de 
integração”.  
 

 O Tratado de Assunção definiu os princípios, os instrumentos de promoção do 

Mercosul e as instâncias negociadoras do bloco. Mas foi com o Protocolo de Ouro Preto 

em 1994 que se organizou a definição da estrutura institucional da integração como 

também sua natureza jurídica.   

  O Mercosul possui personalidade jurídica de Direito Internacional, atribuída por 

meio do artigo 34 do Protocolo de Ouro Preto. Isso significa duas coisas, primeiro que 

sua existência encontra-se apoiada no tratado constitutivo (Tratado de Assunção), o qual 

não apenas disciplina o funcionamento da organização internacional, mas também 

confere ao bloco existência na esfera internacional sem que nenhum elemento material 

preexistisse ao ato jurídico criador. Segundo que o Mercosul fontes próprias que se 

diferenciam das normas nacionais ( REZECK, 2007, p.11).   

 No entanto, sua nova forma jurídica possibilitou a negociação de acordos do 

Mercado Comum do Sul com outros países ou mesmo outros blocos. Foi nesse contexto 

que o Mercosul firmou distintos Acordos, dentre eles um Acordo-Quadro de cooperação 

inter-regional com a União Europeia – UE, em 1995.  

 Diante do exposto, compreende-se que o Mercosul teve a necessidade de 

estruturar órgãos próprios para exercer a titularidade da sua personalidade jurídica 

(BARBIERO E CHALOULT, 2003, p.50). Nesse ínterim, fora criado o Conselho do 

Mercado Comum (CMC), o Grupo Mercado Comum (GMC), a Comissão de Comércio 

do Mercosul (CCM), a Comissão Parlamentar Conjunta (CPC),  que existiu até 2006 

quando foi substituída pelo Parlamento do Mercosul ( PM), o Fórum Consultivo 

Econômico e Social (FCES), a Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM) e 

posteriormente em 2002 o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul (TPRM).  
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 Do ponto de vista político, é importante assinalar que em 1996, Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram a Declaração Presidencial sobre o Compromisso 

Democrático no Mercosul, no qual os quatro países na época assumiram o compromisso 

de se consultarem e de aplicarem medidas punitivas, dentro do espaço normativo do 

bloco, caso haja ruptura ou mesmo ameaça da ordem democrática em algum Estado 

membro.  

 Nesse paralelo de observações, percebe-se que na teoria o compromisso 

democrático se faz presente, mas na realidade é uma das muitas falácias que o bloco 

necessita rever a profunda crise política e social, para tentar reverter os impactos das 

ações em seguimento na maioria dos países-membros do Mercosul devido a nova 

configuração política em andamento na América do Sul.  

 O processo de integração no âmbito do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), 

desde a sua institucionalização em 1991, vem refletindo em sua evolução, tanto nos 

avanços quanto nas dificuldades que os governos e as próprias sociedades enfrentam na 

construção de mecanismos eficientes de participação social nos processos políticos.  

 Alcides Costa Vaz enfatiza que a centralidade dos governos, enquanto 

protagonistas no processo de negociação e de tomada de decisões, frente às reações de 

ceticismo ou indiferença de parte de alguns atores que marcaram, sobretudo, os 

primeiros anos do Mercosul, deu margem à constatação de que, mesmo sendo fruto de 

um quadro de restauração e consolidação da democracia no Cone Sul das Américas, e 

em que se pese os esforços empreendidos no sentido de torná-lo mais participativo, o 

Mercosul padece ainda de um déficit democrático ( COSTA VAZ, 1999, p.63). 

 Para o autor, o motivo desse distanciamento da sociedade civil no bloco pode ser 

explicado por duas razões principais: a) não estava claro ainda como essa cooperação 

seria realizada, b) o processo de democratização nacional em curso na Argentina e no 

Brasil que deu origem a demandas que mobilizavam amplamente partidos, 

parlamentares e políticos.  

 A preocupação com a agenda interna implicou em falta de atenção da sociedade 

e de seus representantes, na questão da organização institucional do processo de 

integração dando relativa autonomia aos negociadores brasileiros e argentinos para 

direcionar as negociações e o processo de acordo com suas próprias concepções 

(VIGEVANI, MARIANO, OLIVEIRA, 1998, p. 205). 
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 O protagonismo central dos governos na formulação dos objetivos que 

orientavam a integração estendeu-se à arena de negociações diplomáticas, que se 

conformou em um ambiente de negociações de caráter intergovernamental, com sua 

participação coadjuvante de outros atores nacionais, tais como os da sociedade civil, e 

os atores subnacionais (MALAMUD, 2003, p.35). 

 A instituição de um órgão democrático no MERCOSUL foi uma iniciativa dos 

líderes executivos dos dois maiores países do bloco, Argentina e Brasil, com vistas a dar 

maior legitimidade ao processo de integração, por meio do reconhecimento político da 

sociedade que apresentaram, na ocasião de um encontro entre os dois, então presidentes, 

Nestor Kirchner e Lula da Silva, em Brasília, em junho de 2003, uma proposta de 

criação de um Parlamento regional.  

 Nesse sentido, a decisão que assumia o interesse comum de estabelecer um 

Parlamento para o MERCOSUL, foi assinada em 06 de outubro de 2006, e constou 

como resultado de uma articulação entre a Comissão Parlamentar Conjunta (CPC) e o 

Conselho do Mercado Comum (CMC), órgão decisório superior do MERCOSUL. 

 A sede do Parlasul está situada em Montevidéu (Uruguai), e há uma sessão 

parlamentar por mês. A composição dessa Casa é de 18 parlamentares por país, e para 

ocupação dos cargos há um processo de transição. Os parlamentares de cada país serão 

indicados pelo seu Parlamento e de acordo com o seu calendário eleitoral, lembrando 

que somente a Argentina e o Paraguai instituíram eleições no âmbito do bloco. O Brasil 

tem sua representação no Parlamento composta por 18 parlamentares, sendo que são 

nove deputados e nove senadores, escolhidos pelo Congresso Nacional. 

 Os princípios do Parlasul se baseiam na representação dos povos do Mercosul, 

primando pelo respeito à pluralidade ideológica e política com a condição de que os 

mesmos, estejam de acordo com os princípios da democracia, da liberdade, da paz e do 

desenvolvimento sustentável. 

 De acordo com Malamud e Dri, a criação do Parlasul foi debatida por anos com 

a esperança de sanar o déficit de participação democrática e a transparência no 

Mercosul (DRI, MALAMUD, 2014, p.229). Enfatiza-se, portanto, que a criação no ano 

de 1997, da Secretaria Administrativa Parlamentar Permanente mudou substancialmente 

a dinâmica e os padrões de organização da Comissão Parlamentar Conjunta (CPC), 

centralizando a estrutura administrativa em Montevidéu (MONTE, 2015). 

 Nesse contexto, em 1999 foi lançada a primeira agenda para a 

institucionalização de um parlamento permanente, e sete anos após o Protocolo 
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Constitutivo do Parlamento do Mercosul, aprovado pelo Conselho Mercado Comum 

(CMC) e durante o ano de 2006 foi ratificado domesticamente por todos os Estados 

Membros (MONTE,2015). 

 O Parlasul foi previsto no artigo 24º do Tratado de Assunção, assinado por 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, ao qual deu origem ao Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), cuja Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL (CPCM) teria 

como objetivo inserir o poder legislativo no processo de implementação do bloco. A 

Comissão seria uma interlocutora entre os poderes Executivos e Legislativos dos 

Estados (PARLASUL, 2016). 

 O Artigo 1º do Protocolo Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL afirma 

que se trata de “um órgão de representação de seus povos, independente e autônomo” 

(MERCOSUL, 2005, Artigo 1). Sobre as características organizacionais e sobre as 

regras de composição do PARLASUL, Monte afirma que: 

O Parlamento é unicameral e deveria ser composto por sufrágio universal, 

direto e secreto, de acordo com a legislação eleitoral de cada Estado-membro. 

O Protocolo também estabeleceu as etapas de transição do PARLASUL, 

sendo que: na primeira etapa de transição (entre 31 de dezembro de 2006 e 

31de dezembro de 2010) os Parlamentos nacionais estabeleceriam as formas 

de designação dos parlamentares e seus suplentes; e na segunda etapa de 

transição (1 de janeiro de 2011 e 31 dezembro 2014) os parlamentares seriam 

eleitos diretamente, de acordo com a agenda eleitoral de cada Estado Parte. 

Entretanto, apenas os parlamentares mercosulinos do Paraguai foram 

diretamente eleitos, com mandatos de quatro anos e reeleição permitida. O 

PARLASUL reúne-se mensalmente, de fevereiro a dezembro, em encontros 

abertos ao público e é assistido por quatro secretarias: Administrativa, 

Parlamentar, Relações Internacionais e Comunicações (MONTE, 2015, p. 

64). 

 Assim, a criação do Parlasul permitiu uma aproximação e reconhecimento 

mútuo entre os países membros, que não existia anteriormente de forma tão ampla.  

Karina Mariano salienta que para se estabelecer a institucionalização do Parlasul foi 

instituída uma instância parlamentar, subordinada aos Congressos Nacionais, pois as 

deliberações devem ser ratificadas pelos respectivos Legislativos (MARIANO, 2006). 

 De acordo com o próprio órgão, uma das consequências da institucionalização é 

o aumento no diálogo efetivo entre os membros do Parlasul e os representantes do 

governo. Dentre eles Florisvaldo Fier (Dr. Rosinha), na atualidade Alto Representante 

do Mercosul.  
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 Eduardo Biachi Gomes pontuou que  a instituição está longe de se caracterizar 

como um órgão de natureza legislativa ou co-legislativa, como é o caso do Parlamento 

Europeu, o Parlasul traduz-se num foro de concertação política, com vistas eliminar o 

vácuo de representação política, entre as instituições do bloco econômico, Estados e a 

própria sociedade civil (GOMES, 2011). 

 Nas palavras do autor acima citado, os desafios da integração do Mercosul, no 

tocante à democracia, no século XXI, refletem as mesmas dificuldades apresentadas na 

União Europeia, a qual a partir do Tratado Reformador de Lisboa (2009), procura adotar 

mecanismos, cada vez mais transparentes em relação à possibilidade de participação da 

sociedade civil, organizada dentro das instituições do bloco econômico e dar maior 

legitimidade na tomada das decisões (GOMES,2010, p.53).  

  Vale lembrar que o Mercosul tem uma série de particularidades institucionais e 

dificuldades políticas, além de não ter o mesmo caráter de institucionalização que a 

União Europeia (UE).  

 No atual contexto da conjuntura mundial salienta-se que, a concepção do 

Parlamento do Mercosul, trouxe enormes possibilidades de participação da sociedade 

civil, na consolidação de um espaço de articulação e integração regional, mas ao mesmo 

tempo, esses canais de participação ainda são, insuficientes e carecem de ajustes para 

um melhor funcionamento. É com este desafio, que cabe a indicação de Florisvaldo Fier 

(Dr. Rosinha): 

 O Mercosul só será real, deixando de ser uma mera integração de 
interesses comerciais e financeiros e quando o “eu” do lado de cá se juntar ao 
“outro” do lado de lá e formarmos o “nós”. Nós, o Mercosul. Nós, o 
Parlamento. Do Parlamento do Mercosul que, tenho certeza, que ajudará na 
construção da identidade comum (p.49). 
 

  

3.1 – PARLASUL: ESPAÇO POLÍTICO OU ESPAÇO SIMBÓLICO  DE 
INTEGRAÇÃO  
 
 O ponto de partida nessa análise é que o Parlasul, embora propicie a 

possibilidade de participação no contexto da sociedade civil, ainda enfrenta desafios à 

sua institucionalização.   

 De acordo com a percepção de Jamile Tajra, a ideia de constituir um Parlamento 

no MERCOSUL, iniciativa da Argentina e do Brasil, trouxe para o bloco a 

possibilidade, ainda que indireta, de envolver o cidadão no processo decisório no 

âmbito do bloco. No entanto, a possibilidade de exercício e o alcance dessa cidadania, 
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são postos em xeque diante da fragilidade institucional e da ausência de competências 

legislativas em seu interior (TAJRA, 2014, p13).  

 Ou seja, a atividade parlamentar empreendida pelo Parlasul funciona no limite, 

como indicativo para que os órgãos decisórios do bloco e dos Estados nacionais 

analisem sua possível absorção pelo arcabouço normativo do Mercosul. Por ora, as 

recomendações aos órgãos executivos do bloco apresentam-se como a única 

possibilidade de participação civil na elaboração normativa, fazendo com que os 

representantes tornem-se de fato instrumento da vontade política dos povos sul-

americanos (TARJA, 2014, p.14). 

 Deste modo, podemos indicar duas possibilidades diferentes no tocante ao papel 

do Parlasul no processo de fortalecimento da construção democrática.  Por um lado, os 

valores democráticos de acordo com as regras schumpeterianas, tendem a se concretizar 

internamente em cada Estado-membro e, ao mesmo tempo, o Mercosul é um estímulo a 

esta mesma consolidação.  

 Por outro lado, de acordo com os autores, Vigevani, Mariano e Oliveira, a 

centralização do processo decisório do Mercosul no Poder Executivo enfraquece o 

controle democrático sobre o próprio processo de integração, acarretando um relativo 

descompromisso por parte dos partidos e dos parlamentos nacionais, devido à falta de 

possibilidade de instrumentalização da integração para os próprios objetivos políticos e 

de poder (VIGEVANI et al 2001, p.224). 

 O fato do valor da democracia ser compartilhado pelo bloco regional, mas com 

aplicabilidade formal apenas no nível nacional, tendo sido de difícil implantação nas 

estruturas institucionais do bloco regional, pode ser um dos fatores que contribui para 

uma percepção negativa do bloco. Desta forma, uma apreciação positiva do papel da 

cláusula democrática nas relações entre os países coexiste com a crescente sensibilidade 

em relação ao chamado déficit democrático (VIGEVANI et al 2001, p.224). 

 No entanto, conforme Mariano, faz-se necessário ressaltar que o MERCOSUL 

em sua essência é fruto de uma experiência de resgate e de contínua construção da 

cidadania (MARIANO, p. 96.). A preocupação com a democracia é um aspecto bastante 

evidente no Protocolo Constitutivo do Parlasul.  

 Nos dois primeiros incisos do artigo 4, os compromissos com a democracia e 

valores democráticos estão explícitos, especialmente no segundo inciso, que referenda 

os tratados e protocolos já firmados anteriormente nesse sentido, dentre eles, o 
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Protocolo de Ushuaia, que torna necessária a qualidade de Regime Democrático dos 

Estados Partes, para participarem do Mercosul (MARIANO, p.96). 

 Verifica-se no inciso 18 o intuito de elaborar mecanismos para incentivar a 

democracia participativa no Mercosul para a efetiva legitimidade do processo, 

considerando as questões referentes à possibilidade do Parlasul estabelecer uma  agenda 

específica na integração regional, ou seja, sua capacidade de representar os interesses da 

sociedade civil e influir nas negociações regionais de maneira propositiva (MARIANO, 

p. 98). 

 Compreende-se que a superação da inócua participação social no bloco, 

demanda a necessidade imediata de outros entraves, dentre eles uma institucionalidade 

mais autônoma e com capacidade real de intervir nas decisões apresentadas pelos 

governos nacionais. Para Mariano, o Parlasul ainda está muito distante desse cenário 

(MARIANO, p.104). 

 Isto posto, percebe-se que dentre as dificuldades que o Parlasul apresenta está na 

demora da implementação de eleições diretas para a escolha de seus membros. À 

exceção do Paraguai e da Argentina. Já as discussões nos congressos nacionais do 

Brasil e do Uruguai não avançam conforme o esperado, e os prazos seguem sendo 

postergados, mas sempre na pauta das reuniões, então ainda há esperança. 

  Embora saiba-se, que não se pode restringir a fragilidade do Parlasul ao objetivo 

das eleições, pois a implementação de pleitos para a escolha de seus integrantes não 

garantirá uma mudança de status no Mercosul ou uma maior participação nas decisões 

(MARIANO, p.103). 

 O Parlasul ainda não conseguiu cumprir com os pressupostos apontados para 

garantir a democratização da integração, embora tenha avançado em relação à sua 

antecessora, a Comissão Parlamentar Conjunta (CPC).  Na ótica de Mariano, “seu 

desafio maior neste momento é consolidar-se como uma instância relevante para o 

Mercosul, em um processo de fortalecimento de suas funções dentro do processo 

decisório” (MARIANO, p.103). 

 Face ao exposto no artigo, cabe uma interrogação: Diante da atual conjuntura, o 

Parlasul pode ser considerado um espaço político ou um espaço simbólico de 

integração?   

 Após a análise acerca do Parlasul e da abordagem do papel da representatividade 

cidadã, no âmbito do bloco o que se pode afirmar é que sem a presença consciente e 
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ativa da sociedade civil no Mercosul o mesmo continuará inconsistente no decorrer da 

sua trajetória.    

 Após o exposto, retoma-se o questionamento suscitado, partindo do princípio 

que é temerário fazer qualquer posicionamento ao Parlasul na atual conjuntura, já que é 

preciso aguardar o decorrer da história, em função das dificuldades presentes na 

América do Sul, dentre elas, o processo de impeachment em curso no Brasil, a situação 

da Venezuela, configurando-se num retrocesso sem igual no contexto do Mercosul.  

 De acordo com Ana Paula Pereira, o que há de consenso neste debate é que não 

se pode idealizar o Parlasul, já que o órgão é resultado de um processo histórico. E no 

caso da América do Sul, observa-se o predomínio do impacto de reformas econômicas 

neoliberais, de experiências autoritárias de uma frágil democratização e da ausência 

entre o interesse público e o privado no exercício de poder (PEREIRA, 2001, p.417). 

 O termo espaço público, aqui apresentado, apropria-se do conceito de Habermas, 

no qual a esfera pública é um espaço de mediação legal entre os poderes públicos, a 

sociedade política, a sociedade civil e a mídia, que gera um espaço de discussão livre e 

racional do exercício da autoridade política. Esta visão do espaço público, separado da 

esfera privada e do Estado, tem sido fortemente criticada por reduzir as relações sociais 

a uma mera troca de argumentos racionais (HABERMAS, 2007, p.424). 

 De acordo com o autor, é necessário que a “formação da opinião e de vontade da 

organização mundial seja retroligada aos fluxos de comunicação dos parlamentos 

nacionais, estando aberta para a participação de organizações não governamentais 

(Habermas, 2007, p. 360). 

 Conclui-se que, o Parlamento do Mercosul encontra-se em tensão no atual 

estágio devido  a crise de representatividade do Estado Democrático de Direito na atual 

conjuntura. 

  

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A problemática apresentada no presente artigo teceu algumas considerações a 

cerca da ação desempenhada pelo Parlasul enquanto espaço propulsor de participação 

cidadã no âmbito do Mercosul e a relação desse processo com a democracia.  

 Sendo assim, dentro da perspectiva que foi desenvolvida, cabe-nos também uma 

crítica à participação dos cidadãos mercosulinos, visto que o Parlasul pensado a partir 
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do espaço público requer não somente uma nova postura por parte do Estado, mas 

igualmente dos atores sociais envolvidos na construção democrática do bloco. 

  A crítica consiste na falta de percepção, por parte dos cidadãos, que não se 

reconhecem como participes do processo de construção democrática no contexto da 

integração regional e também por não perceber a dinâmica e a relevância do Parlasul 

enquanto instituição representativa da cidadania regional e sua importância na 

efetivação da representatividade no contexto do Mercosul.   

 O que se pretendeu neste trabalho foi analisar quais seriam as premissas 

consideradas como elementares em relação à democracia no desenvolvimento da 

integração regional, especificamente no que se refere à criação de normas, destinadas ao 

fortalecimento e à consolidação do regime democrático. Por isso, a ênfase no 

PARLASUL, uma vez que se constitui na base essencial para o robustecimento da 

democracia na região.  

 A partir da exposição e apreciação dos elementos destacados, é possível inferir 

que o Parlasul notadamente padece de uma crise institucional e de um déficit 

democrático, embora se reconheça que no plano institucional, no que diz respeito às 

políticas adotadas pelos Estados voltadas para a observância e respeito da democracia 

dentro do Mercosul, houve um progresso dentro do bloco, especialmente em relação à 

adoção de determinadas políticas, com a finalidade de se buscar a estabilidade 

democrática na região (BIACCHI, 2011, p.56). 

 Apesar das inconsistências, há que se fazer menção ao Protocolo de Ushuaia 

(1998), celebrado entre os países do bloco econômico, o Chile e a Bolívia e que insere, 

dentro do bloco econômico, uma cláusula democrática no sentido de que os Estados 

observem como compromisso essencial para a integração, o respeito dos valores de um 

Estado democrático de direito. 

 Conclui-se, que apesar dos esforços ainda há um enorme distanciamento entre a 

população e aqueles que a representam.  Considera-se que tal distanciamento é resultado 

de um sistema falido e vicioso, o qual se baseia na representatividade indireta que está, 

na maioria das vezes, maculada por interesses pessoais, econômicos, entre outros.   

 Assim, o presente artigo chega ao fim e cada vez mais se tem a certeza da 

importância do tema e da necessidade de reflexão a respeito. Em resposta ao 

questionamento suscitado, tem-se que o Estado Democrático de Direito está em crise. 

Verifica-se que no atual contexto a luz que se apresenta é o fortalecimento democrático 

das instituições e o despertar da consciência por parte dos cidadãos, que deve ser 
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conduzida de maneira igualitária e universal. Caso contrário, o Parlasul será apenas 

mais um espaço de exclusão social, no contexto da construção democrática no 

Mercosul. 

 Para alcançarmos objetivos mais audaciosos na dimensão social e situarmos os 

interesses sociais no centro da agenda do bloco, implica portanto, na combinação de um 

conjunto de fatores, que reunidos sejam capazes de promover transformações no 

respectivo processos de integração, que sejam norteados pelos princípios da justiça 

social e da solidariedade, para que finalmente, as desigualdades existentes, sejam 

reduzidas e dessa maneira possamos construir a cidadania social, que assegure todos os 

direitos, amplos e universais às respectivas populações.  
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