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RESUMO 

 

O Brasil precisa definir sua situação da representação parlamentar no parlamento do 

MERCOSUL, o PARLASUL. Importantes questões não estão sendo tratadas com a devida 

atenção, pois atualmente os Parlamentares da Representação Brasileira do MERCOSUL são os 

políticos em atividade no Congresso Nacional, indicados pelos partidos, de forma semelhante às 

outras comissões do Senado e da Câmara dos Deputados e dividem suas extensas atividades 

diárias com os trabalhos desse novo parlamento e isso acaba comprometendo a atuação perante 

esse bloco econômico. Para tal, está tramitando na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Nº 

5279 de 2009, de autoria do Deputado Carlos Zarattini, que estabelece normas para as eleições 

dos parlamentares do MERCOSUL. Por ser um projeto de grande relevância, sua tramitação está 

sendo longa. Além disto, apresenta pontos polêmicos que afetam diretamente outra grande 

discussão do ambiente político nacional, a reforma política, principalmente com sistema de listas 

preordenadas pelos partidos políticos e o financiamento público exclusivo de campanha. 

Mediante tal cenário, este estudo faz uma análise do comportamento dos parlamentares 

brasileiros na estrutura de escolha dos representantes para o PARLASUL, que tendem a aprovar o 

projeto.  Para um maior entendimento desta eleição e de todo processo da criação de um bloco 

econômico, a pesquisa aborda desde os primórdios das Relações Internacionais que originaram a 

criação de uma integração sul-americana, bem como um exame dos dados históricos da evolução 

do MERCOSUL e do PARLASUL. 

 

 

Palavras-Chave: MERCOSUL, PARLASUL, bloco econômico, parlamento, integração 

regional, globalização, relações exteriores. 
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ABSTRACT 

 

Brazil needs to define its electoral process in regards to the Parliament of MERCOSUL, 

PARLASUL. Important questions relating to this are not being treated with the required attention 

as currently Members of PARLASUL are politicians serving in Brazil’s National Congress, 

selected by parties in a process similar to the selection of committee members in the Brazilian 

Congress, and divide their time between their duties as Deputies and Senators, and the 

responsibilities to PARLASUL. This unfortunately ends up compromising the effectiveness of 

the economic bloc. Currently in the Chamber of Representatives, Representative Carlos Zarattini 

has introduced bill Nº 5279 of 2009, which establishes electoral norms and processes in regards 

to representation in PARLASUL. Because it is a project of major importance, debate on the bill 

has been a long one, and additionally it presents several controversial ideas, which directly 

impact other national political questions, principally reforming the current list formation system 

used to elect members of parliamentary bodies, and creating as well as mandating only public 

financing of elections. Focusing upon the previous scenario, this study will analyze the behavior 

of Brazilian Congresspersons in respect to the aforementioned bill, and what causes them to lend 

or withhold support.  For a better understanding of this election process and the processes that 

create an economic bloc, the study investigates the beginnings of the international relationships 

that foster the South American integration, as well as the historical evolution of both 

MERCOSUL and PARLASUL. 

 

 

Keywords: MERCOSUR, PARLASUL, bloc, parliament, regional integration, globalization, 

foreign relations. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ...............................................................................................................................................10 

DADOS TEÓRICOS .........................................................................................................................................12 

DADOS HISTÓRICOS DO MERCOSUL ............................................................................................................17 

DADOS HISTÓRICOS DO PARLASUL ..............................................................................................................23 

O PROJETO DE LEI Nº 5279 DE 2009 ............................................................................................................29 

CONCLUSÃO .................................................................................................................................................37 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................................................40 

- ANEXO I – PROJETO DE LEI Nº 5279, DE 2009. ..........................................................................................45 

- ANEXO II – Substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.279, de 2009. ...................................................................49 

- ANEXO III – VOTO EM SEPARADO AO PL Nº 5279/2009. ...........................................................................55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento do capitalismo impulsionou a globalização de forma geral e nos trouxe 

uma nova realidade econômica, caracterizada pelo aumento do volume e da velocidade dos 

fluxos financeiros internacionais e pelo nivelamento comercial. Essa nova tendência incentivou a 

formação de blocos econômicos e diante desse cenário internacional, a política exterior do Brasil 

adaptou-se a formação desses blocos, mesmo que de forma lenta (Amado Cervo, 2008). Mas foi a 

partir dos anos 1980 que os processos de integração regional começaram a despertar uma maior 

importância. Neste contexto surgiu o MERCOSUL, embora seu início seja apontado para o ano 

de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção, seu histórico remonta a muitos anos antes, 

pois as relações entre os países do bloco possuem relações históricas, que vêm sendo 

incrementadas permanentemente.  

Desta forma este trabalho busca uma compreensão de todo processo de criação de blocos 

internacionais, desde os primórdios das Relações Internacionais que originaram a criação de uma 

integração sul-americana. Para tanto, fez-se uma análise dos conceitos teóricos de Integração 

Regional, Relações Exteriores, globalização, bem como um exame dos dados históricos da 

evolução do MERCOSUL e do PARLASUL. 

Tendo em vista que o desígnio do processo de integração política do bloco seja a criação 

de uma representação internacional em que a primazia é de fortalecer e aprofundar o processo de 

integração do MERCOSUL, contemplando os interesses de todos os Estados Partes e 

contribuindo, dessa forma, ao desenvolvimento simultâneo da integração do espaço sul-

americano, conforme está registrado no Protocolo Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL, 

este trabalho também visa compreender melhor o andamento da tramitação de uma das principais 

ações desempenhadas pelo legislativo brasileiro para integrar, de forma democrática, o Brasil no 

bloco econômico, o Projeto de Lei Nº 5279 de 2009, de autoria do Deputado Carlos Zarattini, que 

estabelece normas para as eleições dos parlamentares do Parlamento do MERCOSUL, o 

PARLASUL. 

Para realizar este trabalho serão realizadas pesquisas nos arquivos da tramitação do 

Projeto de Lei Nº 5279 de 2009 na Câmara dos Deputados analisando os procedimentos de 
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deliberação das proposições envolvidas no referido projeto. Serão identificadas as tendências dos 

partidos que estiveram envolvidos durante o período da tramitação pelos votos em separados, 

emendas, substitutivos, discursos, entre outros. Em seguida será feito um trabalho para 

determinar as relações entre eles e neste processo de análise, principalmente, nos porquês dos 

prós e dos contras, cabe também refletir com especial atenção sobre os discursos proferidos nas 

deliberações. 

Para conceituação teórica, também serão adicionadas pesquisas bibliográficas nas obras 

de diversos especialistas que depositaram seus esforços para desenvolverem literaturas sobre o 

MERCOSUL, desde sua formação até conceitos mais avançados de Globalização, Relações 

Exteriores e Integração Regional. 
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DADOS TEÓRICOS 

 

Com as distâncias terrestres “diminuindo”, principalmente por causa do desenvolvimento 

tecnológico que resultou em importantes mudanças no comportamento social mundial, o advento 

da globalização não só se afirma como realidade mundial, mas também está cada vez mais 

tomando porte em todos os cantos do mundo. Essa revolução tecnológica trouxe um efeito que 

estabeleceu a base da globalização: o intercâmbio, seja ele de caráter econômico, cultural ou 

social. Na visão da economia, a globalização é a internacionalização dos mercados de bens, 

serviços e créditos, imersos em negociações aduaneiras. 

O grande desafio da diplomacia no complexo mundo das relações exteriores está em 

equacionar a infinidade de interesses dos países envolvidos, direta ou indiretamente, nas políticas 

internacionais com o advento da globalização. Na visão, um pouco pessimista, de Habermas o 

desafio da diplomacia deveria ser ainda maior para enfrentar a globalização, como podemos 

verificar na afirmação: 

Em decorrência da imigração e da segmentação cultural, as tendências subsumidas 

no termo “globalização” ameaçam a composição, mais ou menos homogênea, da 

população em seu âmago, ou seja, o fundamento pré-político da integração dos 

cidadãos. No entanto, convém salientar outro fato mais marcante ainda: o Estado, 

cada vez mais emaranhado nas interdependências da economia e da sociedade 

mundial, perde, não somente em termos de autonomia e de competência para a 

ação, mas também em termos de substância democrática (Habermas 2003, p. 106). 

 

Embora o conceito de globalização seja recente, há registros de associações entre países 

em tempos passados. Em 1806, o escritor Friedrich Gentz já teorizava, em sua obra “Fragmentos 

sobre o Equilíbrio do Poder”, acerca da existência de uma prática política no plano das relações 

internacionais que promovia o equilíbrio entra as nações, com a finalidade de evitar que a 

disparidade, entre os países, resultasse na supremacia de uma potência sobre as demais. Na teoria 

de Gentz despontava certo apelo a fim de evitar a ameaça de um possível despotismo universal. 

Um excerto, inclusive, merece citação: 
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In the desert of universal equality, there are only two constitutions possible, a pure 

and perfect democracy, or a pure and perfect despotism. (Gentz, 1806)
1
 

 

A história nos mostra que sempre houve interesse em conter a anarquia descrita por 

Gentz, podemos tomar como exemplos de associação entre nações os seguintes marcos 

históricos: 

- Logo após a derrota de Napoleão, em 1815, a Inglaterra e seus aliados promoveram o 

Congresso de Viena, na Áustria, para reestruturar e Europa pós-guerra e, dentre muitas ações, 

criaram uma comissão fluvial internacional para tratar da administração conjunta da navegação 

no rio Reno que perpassava por diversos países europeus, a Comissão Central para a Navegação 

do Reno, que se tornou a primeira organização internacional da história; (Soares, 2010) 

- Em 1939, os EUA tomaram uma decisão estratégica para criar um sistema de 

organismos internacionais para promover e manter sua hegemonia, tal ideia surgiu do 

Departamento de Estado dos Estados Unidos. Dois anos depois, liderados por EUA e Inglaterra, 

26 governos assinaram a Carta do Atlântico, documento que serviu de base para, em 1945 ser 

criada a Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo a união das nações do mundo 

em prol da paz e do desenvolvimento, com base nos princípios de justiça, dignidade humana e 

bem-estar de todos. A ONU é hoje a maior organização internacional existente. 

Em ambos os casos o conceito mais apropriado é de mundialização, que posteriormente e 

relacionado a uma visão mais econômica, se transformou em globalização, ou seja, podemos 

dizer que esses exemplos fizeram parte da base que, de certa forma, foram “evoluindo” até 

entrarmos nos conceitos atuais de globalização. 

Com toda essa interligação global, ficou notório que, atualmente, o mundo é quase uma 

sociedade entre nações e essa união, impulsionada pelo expressivo aumento dos fluxos de 

investimento externo e direto nessas relações contratuais, demonstra a importância em instituir 

blocos econômicos, onde as facilidades comerciais aduaneiras privilegiam os associados em 

relação à concorrência presente no comércio em geral. 

                                                 
1
 Trad.: No ambiente da igualdade universal, há apenas duas consequências possíveis: de uma democracia pura 

perfeita ou um despotismo puro e perfeito. O abismo entre os dois é preenchido por toques de anarquia. 
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Quando se trata de associação entre países, de forma simplista, podemos dizer que 

existem dois tipos: o multilateralismo e o regionalismo. O multilateralismo acontece quando três 

ou mais países se reúnem para tratar de questões específicas, podendo ou não compartilhar 

fronteiras ou pertencer a uma mesma região, enquanto o regionalismo objetiva uma união das 

fronteiras nacionais, de forma a conquistar uma posição de maior destaque no cenário 

internacional e, principalmente, aumentar a capacidade competitiva no mercado global. 

Nesse sentido, o regionalismo, na política internacional, também foi um dos fatores que 

fortaleceu a globalização, e acabou ajudando na criação de um forte componente nesse processo, 

como tratamos acima: a criação dos blocos econômicos. No caso desse estudo, o regionalismo foi 

o fator preponderante para criação do MERCOSUL. Assim, não entraremos na seara do 

multilateralismo. 

Quando dois ou mais países formam um bloco econômico, medidas econômicas são 

tratadas para definir quais tipos de processos de integração econômica estarão celebrando, e a 

profundidade da junção entre essas economias permite que se determinem quais são as fases do 

seu desenvolvimento. Neste contexto é fundamental definir quais são os tipos de integração 

econômica que existem. São cinco os tipos de integração: zona de preferência tarifária, zona de 

livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária.   

A Zona de Preferência Tarifária é o processo mais básico da integração, onde são 

estipuladas tarifas comuns aos países associados de forma a obter vantagens tarifárias sobre 

países não associados. 

O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, GATT (General Agreement on Tariffs and 

Trade) em seu ARTIGO XXIV, § 4 trata da Zona de Livre Comércio da com o seguinte texto: 

As Partes Contratantes reconhecem que é recomendável aumentar a liberdade do 

comércio desenvolvendo, através de acordos livremente concluídos, uma 

integração mais estreita das economias dos países participantes de tais acordos. 

Reconhecem igualmente que o estabelecimento de uma união aduaneira ou de 

uma zona de livre comércio deve ter por finalidade facilitar o comércio entre os 

territórios constitutivos e não opor obstáculos ao comércio de outras Partes 

Contratantes com esses territórios. 
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União Aduaneira representa uma etapa da integração econômica que se caracteriza por 

dois pontos: a adoção de uma TEC - Tarifa Externa Comum e a livre circulação das mercadorias 

oriundas dos países membros. Ou seja, é uma junção das etapas anteriores, onde os países 

membros de uma Zona de Livre Comércio utilizam as mesmas taxas tarifárias para mercados 

externos. A jornalista responsável pela revista Desafios do IPEA, Andréa Wolffenbüttel, ilustra a 

definição dessa etapa com um providencial exemplo:  

O MERCOSUL adotou a TEC em 1995, e isso quer dizer que o Brasil não pode 

decidir sozinho reduzir fato que impede a um país, sozinho, reduzir a taxação 

sobre produtos chineses importados em troca de algum benefício, no caso é 

necessário fazer um acordo com todos os países-membros, que deverão reduzir 

suas tarifas, ou seja, é preciso negociar com o bloco (Wolffenbüttel, 2007). 

 

O Mercado Comum apresenta fundamental diferença da União Aduaneira, pois acrescenta 

a livre circulação de serviços e fatores de produção juntamente com a de mercadorias, sendo que 

todos os países membros dessa modalidade devem padronizar suas políticas monetárias, cambial 

e fiscal (Ramalho). 

A União Econômica Monetária unifica uma moeda comum e uma política monetária com 

metas unificadas e reguladas por um Banco Central também único. Desde 2003, a União 

Europeia é o singular exemplo dessa modalidade, pois tem como moeda corrente o Euro, cuja 

emissão, controle e fiscalização dependem do Banco Central Europeu. 

Para conceituarmos União Econômica Monetária de forma a complementar o parágrafo 

anterior, utilizaremos a definição do Dicionário de Relações Internacionais da Associação de 

Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade do Porto – AEFLUP, que utiliza 

argumentação focada na União Europeia: 

Na intenção de harmonizar as políticas econômicas e monetárias dos estados-

membros, a UEM demanda a liberalização dos fluxos de capitais, a conversão das 

diferentes moedas nacionais e câmbios fixos.  Conforme o Tratado de Maastricht 

a UEM deveria ter um desenvolvimento em três fases: a livre circulação de 

capitais entre os Estados-membros com a equalização das políticas econômicas 

pelos bancos centrais; a criação do Instituto Monetário Europeu – IME e a 

elaboração do modelo da política monetária, cambial e gestão de reservas; e a 

criação do Banco Central (que substitui o IME), com a definição da política 

monetária única. 



16 

 

O MERCOSUL, em consonância com essa nova tendência de internacionalização 

comercial, e depois de passar por um complexo processo de integração regional, começou se 

formar e, após a consolidação das fases de elaboração e aperfeiçoamento, chegou a modelo mais 

próximo do que temos hoje. Atualmente os países que formam esse bloco econômico são: 

Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Algumas ações ainda estão sendo 

desenvolvidas entre os países membros para o modelo definitivo da estrutura político 

administrativa do bloco, como por exemplo, no caso brasileiro, a definição do processo de eleição 

dos membros que comporão o parlamento do MERCOSUL, o PARLASUL, objeto deste estudo. 

E para reforçar esse processo de integração, o MERCOSUL terá, em breve, um relevante 

incremento com as eleições diretas de parlamentares em todos os países membros que participam 

do PARLASUL. De forma paradoxal, o Paraguai, país menos desenvolvido do bloco, é, 

atualmente, o único país que elegeu seus representantes por meio de sufrágio direto e universal. 

Tal iniciativa de caráter político aproveita a democracia como única ferramenta de 

desenvolvimento social, pois utiliza a intervenção popular nos processos decisórios de pleno 

interesse para os povos dos países membros. 

Com as eleições, o Brasil poderá eleger 74 parlamentares pelo sistema de lista fechadas 

dos partidos, onde os escolhidos terão atividades exclusivas para o PARLASUL, não acumulando 

com outras atividades políticas, como é o funcionamento atual. 

Para que o Brasil implemente esse novo sistema, está tramitando na Câmara dos 

Deputados o Projeto de Lei Nº 5279 de 2009, de autoria do Deputado Carlos Zarattini. Para além 

de ser um tanto específico e bastante polêmico, o projeto detêm alta relevância para a política 

brasileira. Não sem razão, sua tramitação tem sido longa. 
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DADOS HISTÓRICOS DO MERCOSUL 

 

 A América Latina também precisou se ajustar ao inevitável processo da globalização e 

naturalmente os blocos econômicos começaram a surgir, como por exemplo, ALALC e ALADI, 

MERCOSUL, CAN e CARICOM.  

O grande projeto de integração econômica regional da América do Sul, o Mercado 

Comum do Sul – MERCOSUL, teve como marco inicial o Tratado de Assunção, celebrado em 

1991 e, primeiramente, envolveu Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e em julho de 2012 a 

Venezuela foi integrada ao Bloco. 

Podemos afirmar que as raízes dessa integração derivam de anos anteriores, com a 

evolução de um pensamento cepalino, ainda nos anos 50, onde economistas buscavam criar 

mecanismos para combater o subdesenvolvimento de grande parte dos países latino-americanos, 

pois acreditavam em um mercado regional fortalecido como instrumento efetivo para suplantar o 

obstáculo do subdesenvolvimento. 

Conforme atesta Vidal, “a inspiração original dos pensadores da integração sul-americana 

nos anos oitenta se deu nas teorias estruturalistas da CEPAL (Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe) sobre desenvolvimento, oriundas da década de 50” (Vidal, 2011, p. 

26). 

Com forte influência nesses conceitos cepalinos foi apresentada a Operação Pan-

americana, proposta por Juscelino Kubitschek, no qual a pobreza deveria ser combatida pelo 

desenvolvimento econômico associado à cooperação internacional (Couto, 2011 p.152).   

A importância da Operação Pan-Americana – OPA no processo de evolução da integração 

regional consiste em que esta iniciativa da diplomacia brasileira pode ser considerada 

fundamental para a compreensão da atuação internacional do Brasil e do processo de maturidade 

e ampliação das perspectivas da sua visão de mundo. Mesmo que os resultados efetivos da OPA 

tivessem sido modestos, tal ação se torna ainda mais importante quando se observa suas conexões 

com o sentido geral da atuação diplomática do Brasil. (Lessa, 2008). Alguns dos efeitos dessa 
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operação, mesmo que indiretamente, foram: a criação do BID em abril de 1959, da ALALC em 

fevereiro de 1960 e da Aliança Para o Progresso em agosto de 1961. 

Conforme vimos anteriormente a OPA teve fundamental importância no processo 

evolutivo da América Latina, pois foi dessa proposta, do Governo Kubitschek, que ocorreu a 

criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A ideia de criação do BID não era 

original, tinha sido formulada em 1890, na I Conferência Pan-Americana, em Washington, mas 

nunca tinha saído do papel. Com o fim da II Guerra Mundial, a ideia materializou-se e o banco 

ganhou vida em 1959. Localizado em Washington, o BID é uma organização financeira 

internacional que tem como principais objetivos o financiamento de projetos de desenvolvimento 

econômico, social e institucional e na promoção da integração comercial regional da América 

Latina e Caribe. (BID) A influência do BID, portanto, estaria presente na capacidade das 

articulações e estratégias econômicas e políticas que irão favorecer a consolidação da Aliança 

para o Progresso, entre outros processos de integração da América Latina. (Silva, 2005 p. 278) 

Em sequência ao processo evolutivo da integração regional latino-americana, tivemos a 

criação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a ALALC, que por sua vez também 

teve inspirações provenientes da OPA, entranhada de conceitos cepalinos nos processos de sua 

formação. 

Em 18 de fevereiro de 1960, na capital Uruguaia, era consolidado o Tratado de 

Montevidéu no qual foi criada a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a ALALC, 

composta pelos países da América do Sul (exceto as Guianas) e o México, onde o objetivo maior 

era utilizar a integração regional para aumentar a interdependência dos países latino-americanos e 

para isso criar um mercado comum regional regido por uma zona de livre comércio. Também 

objetivava a ampliação dos mercados e a liberação do intercâmbio reduzindo ou acabando com as 

medidas protecionistas, negociando cada produto com adequação tarifária ou até mesmo a 

eliminação de restrições que não fossem tarifárias e para isso as ferramentas criadas foram as 

listas comuns e as nacionais, as comuns continham produtos em que os países concordavam em 

retirar as restrições comerciais e as Nacionais definiam as prioridades cedidas pelo país aos 

outros participantes (Kinoshita, 2000).  
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A ALALC não obteve o sucesso esperado e, entre os vários motivos responsáveis pelos 

maus resultados podemos destacar que a proposta de integração era muito complexa e rigorosa. 

Sobretudo, faltou considerar a grande adversidade econômica e industrial dos países 

envolvidos.(Prazeres, 2006 p. 22)  

Preocupado com o possível crescimento de uma tendência comunista que poderia 

impregnar em toda América Latina, os Estados Unidos intensificam o interesse em combater o 

avanço desse sistema e, (Matos, 2008 p. 359) a partir de 1959, começaram a exercer uma 

influência ainda maior no processo de integração da americana latina. Em contradição a alguns 

conceitos cepalinos, onde se teorizava que a industrialização seria uma condição indispensável ao 

desenvolvimento da América Latina, dentre outras conjecturas, o governo norte-americano, do 

Presidente Kennedy, lançou, logo no início dos anos 60, o programa Aliança Para o Progresso, 

que tinha a finalidade de promover o desenvolvimento econômico, social e político, por meio de 

colaboração financeira norte-americana, para América Latina. O plano foi definido na Carta de 

Punta Del Este em 1961. Embora os conceitos tenham contradições, a Operação Pan-americana 

serviu de base para a Aliança Para o Progresso. O Presidente Kennedy enfatiza essa aliança em 

seu discurso:  

Therefore I have called on all people of the hemisphere to join in a new Alliance 

for Progress--Alianza para Progreso--a vast cooperative effort, unparalleled in 

magnitude and nobility of purpose, to satisfy the basic needs of the American 

people for homes, work and land, health and schools--techo, trabajo y tierra, salud 

y escuela, [...] First, I propose that the American Republics begin on a vast new 

Ten Year Plan for the Americas, a plan to transform the 1960's into a historic 

decade of democratic progress. (Kennedy – The American Presidency Project - 

Address at a White House Reception for Members of Congress and for the 

Diplomatic Corps of the Latin American Republics. March 13, 1961) (Kennedy, 

1961). 

 

Importante ressaltar o conteúdo da Carta de Punta Del Este, pois logo em seu início 

menciona sobre a decisão de fazer uma associação entre nações, fortalecendo assim a importância 

da integração para o desenvolvimento dos países envolvidos, dando suporte para novas ações 

integracionistas que estavam por vir.  

As Repúblicas americanas proclamam sua decisão de associar-se em um esforço 

comum, para alcançar progresso econômico mais acelerado e justiça social mais 

ampla para seus povos, respeitando a dignidade do homem e a liberdade política.  
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Há quase 200 anos se iniciou, neste Hemisfério, a longa luta pela liberdade, fonte 

de inspiração para os povos do mundo. Alentados pela esperança que dimana das 

revoluções ocorridas nestas jovens nações, muitos homens hoje batem-se pela 

liberdade, em terras de antiga tradição. É chegado o momento de imprimir novo 

sentido a esta vocação revolucionário. Encontra-se a América nos umbrais de 

nova era histórica. Homens e mulheres de todo o Continente procuram conquistar 

a vida mais plena que as técnicas modernas põem ao seu alcance. Estão resolvidos 

a conseguir uma existência mais digna e cada vez mais abundante, para si e para 

os seus filhos; a obter acesso à cultura e iguais oportunidades para todos; e a 

eliminar condições que beneficiam a poucos, em detrimento das necessidades e da 

dignidade de muitos. É dever inadiável satisfazer essas justas aspirações, 

demonstrando aos pobres e desamparados, deste e dos demais continentes, que o 

poder criador do homem livre é a força que move o seu progresso e o das futuras 

gerações. A certeza no êxito final repousa não somente na fé em seus povos, como 

também na convicção de que é indomável o espírito do homem livre – patrimônio 

da civilização americana. 

Inspiradas por esses princípios, pelos da Operação Pan-Americana e os da Ata de 

Bogotá, as Repúblicas americanas resolvem estabelecer o seguinte programa de 

ação para iniciar e levar avante a Aliança para o Progresso (Carta de Punta Del 

Este, 1961, Preâmbulo). 

 

A Aliança não produziu os efeitos esperados, consequentemente, não conseguiu atingir 

sua finalidade. Pode-se atribuir como causas o novo cenário político e econômico que chegava 

com o final da Guerra Fria, a globalização e a regionalização, que estavam mudando todo cenário 

do processo integracionista, além disso, a década de 60 da América Latina impôs grandes 

transformações à região, inclusive com golpes de estado. Já no final dessa década, os EUA 

concentraram seus esforços para investir na guerra do Vietnam, o que provocou uma forte 

redução nos investimentos para o programa. Destarte, a agonizante atuação da ideia norte-

americana foi minguando até desaparecer por completo no início dos anos 70. (Pereira, 2007) 

Com a necessidade de adequação para atender a relevante desconformidade do 

desenvolvimento econômico entre os países que faziam parte da ALALC, no final de 1978 os 

países signatários resolveram que era necessário evoluir nas ações integracionistas e assim a 

ALALC iniciou um processo de reestruturação que acabou manando para Associação Latino-

americana de Integração, a ALADI, em 1980. 

A personalidade jurídica da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, 

estabelecida pelo Tratado de Montevidéu, subscrito em 18 de fevereiro de 1960, 

continuará, para todos os efeitos, na Associação Latino-Americana de Integração. 

A partir, portanto, do momento em que entre em vigor o presente Tratado, caberão 
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à Associação Latino-Americana de Integração os direitos e obrigações da 

Associação Latino-Americana de Livre Comércio (TRATADO DE 

MONTEVIDÉU, Art. 54 1980).  

 

Esse novo desenho, proposto pela ALADI, dotado de maior flexibilidade e mais 

condizente ao perfil econômico de cada região, entende a necessidade de soluções mais 

apropriadas no processo de inclusão no território comercial que deverá refletir em um benefício 

comum, dotado de maior interesse na justiça social onde há uma grande quantidade de cidadãos 

convivendo com o subdesenvolvimento, sedentos de oportunidades para uma melhor inserção no 

mercado internacional.  

A ALADI foi concebida com os seguintes princípios:  

 O pluralismo em matéria política e econômica, onde os países que apresentavam menor 

desenvolvimento desfrutariam de um sistema preferencial, ou seja, tratamento 

diferenciado baseado no nível de desenvolvimento dos países membros. 

 Maior flexibilidade nos padrões dos acordos comerciais.  

 A criação de um mercado comum para América Latina, mas de forma progressiva. 

Fundamentada nesses princípios a ALADI fomenta a criação de uma área de preferências 

econômicas com a concepção do mercado comum e para isso utiliza-se de três mecanismos:  

 Uma preferência tarifária regional, aplicada a produtos originários dos países-membros 

frente às tarifas em vigor para terceiros países;  

 Acordos de alcance regional (comuns a todos os países-membros); e  

 Acordos de alcance parcial, com a participação de dois ou mais países da área. 

Essa evolução das atividades de integração regional tornou-se a base, não só do 

MERCOSUL, mas também da Comunidade Andina de Nações (CAN), pois a partir da 

formatação dos acordos desenvolvidos na ALADI é que foi possível chegar à formação desses 

blocos, principalmente o MERCOSUL. 
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O MERCOSUL entra no cenário da integração regional para formar um mercado comum 

entre seus membros. Utilizando a forma de integração baseada nos conceitos de mercado comum, 

e não somente relacionada a uma área de livre comércio, mas, principalmente, uma união 

aduaneira, o que faz com que o MERCOSUL seja o núcleo dinâmico para a integração da 

América Latina. Posicionando apenas a um passo do que temos de mais avançado em relação aos 

conceitos de blocos econômicos que seria a união econômica onde se adota uma moeda comum, 

entre outras especificidades. (Amorim, 2009 p. 12). 

Embora o grande estímulo para a criação do MERCOSUL tenha sido a aproximação 

política entre Brasil e Argentina, o desenvolvimento social obteve um vigoroso envolvimento nos 

interesses dos países membros. Podemos identificar claramente esse propósito no Tratado de 

Assunção, que foi o documento marco na criação do MERCOSUL, que contém fortes 

características políticas e comerciais, mas sua introdução declara busca pela justiça social: (Vidal, 

2011, pag. 19) 

Considerando que a ampliação das atuais dimensões de seus mercados nacionais, 

através da integração constitui condição fundamental para acelerar seus processos 

de desenvolvimento econômico com justiça social; (Tratado de Assunção, 1991) 

 

Com as raízes políticas e o interesse no desenvolvimento social, os países membros já 

buscavam uma forma em que os anseios populares pudessem ser apresentados, ou seja, como 

esses povos poderiam ser representados. A resposta para esse questionamento surge na criação de 

um parlamento onde as vozes cidadãs se fariam presentes e no Tratado de Assunção a elaboração 

de uma Comissão Parlamentar Conjunta atenderia essa questão. Comissão que posteriormente se 

transformaria no Parlamento do MERCOSUL, o PARLASUL. 
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DADOS HISTÓRICOS DO PARLASUL 

 

“ARTIGO 1 – Constituir o Parlamento do MERCOSUL, doravante o Parlamento, como órgão de 

representação de seus povos, independente e autônomo,  

que integrará a estrutura institucional do MERCOSUL.” – PROTOCOLO CONSTITUTIVO DO 

PARLAMENTO DO MERCOSUL. 

 

Como vimos anteriormente, o apelo político do MERCOSUL é forte e está 

intrinsicamente posicionado na realidade do bloco. Mesmo sendo fator de grande complexidade 

no contexto do bloco, a representação parlamentar torna-se imprescindível para que a política 

seja exercida através do processo democrático e assim a integração regional aconteça de forma 

completa. Seitenfus fez uma análise do que deveria ser a representatividade no bloco. 

Deveríamos possuir para o MERCOSUL três órgãos de representação que 

pudessem garantir processo decisional democrático, participativo e consolidado. 

Poderíamos imaginar, em primeiro lugar, a criação de um grupo permanente 

supranacional com base física estabelecida e que fosse, de certa forma, guardião 

dos interesses comuns. Em segundo lugar, trabalhar para a criação do Parlamento 

do MERCOSUL, para que este possa expressar reivindicações e aspirações 

populares, dando legitimidade direta ao processo. Finalmente, o terceiro nível 

institucional seria a criação de uma Corte de Justiça, como garantia do respeito 

aos valores jurídicos. (SEITENFUS,1992.) 

 

A criação de um parlamento que extrapole as fronteiras de uma unidade federativa, 

unindo várias nações, permite que as discussões relativas a um contexto integracionista 

contemplem os valores essenciais da democracia, pois estariam inseridos nessas discussões, 

representantes de diversas etnias, ideologias, classes e regiões e isso poderá contribuir para que a 

elaboração das normas seja fundamentada na legitimidade. (Ribeiro, 2008, p 183) 

Assim que o MERCOSUL começou a tomar forma, a preocupação com a representação 

também surgia. Já no Tratado de Assunção, em 1991, uma Comissão Parlamentar Conjunta foi 

prevista para interagir entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo dos países membros, 

justamente para agilizar os processos de formação do bloco, conforme vemos em seu Artigo 24: 



24 

 

Com o objetivo de facilitar a implementação do Mercado Comum, estabelecer-se-

á Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL. Os Poderes Executivos dos 

Estados Partes manterão seus respectivos Poderes Legislativos informados sobre a 

evolução do Mercado Comum objeto do presente Tratado. (Tratado de Assunção, 

1991, Artigo 24) 

 

Podemos concluir que o Tratado de Assunção foi elaborado com uma visão sobre a 

necessidade que se criasse um parlamento regional. 

No ano de 1994 em Ouro Preto, Minas Gerais, foi assinado pelos estados partes o 

Protocolo de Ouro Preto, que era o seguimento do Tratado de Assunção, em que criava a 

estrutura institucional do MERCOSUL, conforme demonstra o texto original abaixo: 

 

 Capítulo I 

Estrutura do MERCOSUL 

Artigo 1 

A estrutura institucional do MERCOSUL contará com os seguintes órgãos: 

I. O Conselho do Mercado Comum (CMC);  

II. O Grupo Mercado Comum (GMC);  

III. A Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM);  

IV. A Comissão Parlamentar Conjunta (CPC);  

V. O Foro Consultivo Econômico-Social (FCES);  

VI. A Secretaria Administrativa do MERCOSUL (SAM). 

 

 

A mesma visão sobre a criação de um parlamento permanece no Protocolo de Ouro Preto, 

pois na Seção IV, Artigos 22 a 27 dá-se a criação da Comissão Parlamentar Conjunta, definindo 

que esta seria o órgão de representação dos Legislativos dos países membros e que em sua 

composição teria o mesmo número de representantes de cada um dos quatro Estados do bloco, 
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entre outras competências. Outro aspecto importante está no Artigo 27 onde declara que esta 

adotará um Regimento Interno próprio. 

Passaram-se doze anos com a Comissão Parlamentar Conjunta exercendo o papel de um 

parlamento do bloco e após muitas reuniões entre CMC, CPC, executivos e legislativos dos 

países membros, no dia 8 de dezembro de 2005, foi aprovado o texto do Protocolo Constitutivo 

do Parlamento do MERCOSUL (Decisão do Conselho Mercado Comum nº. 23/05). 

“Finalmente, y luego de algunas sugerencias formuladas por las Cancillerías de 

los Estados Partes que permitieron optimizar el texto definitivo, el Consejo del 

Mercado Común em su XXIX Reunión llevada a cabo en Montevideo el 8 de 

diciembre ppdo., a través de la Decisión 23/05 aprueba la firma del Protocolo 

Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR.”(Casal, 2005, p. 15) 

 

Com a presença da Argentina, do Brasil, do Paraguai, do Uruguai e da Venezuela a 

Sessão de instalação ocorreu em Montevidéu no dia 07 de maio de 2007, cidade que foi definida 

como sede oficial do Parlamento do MERCOSUL, ocasião em que os 18 parlamentares de cada 

país, indicados pelos parlamentos nacionais, tomaram posse. 

Do ponto de vista organizacional, o PARLASUL é um órgão unicameral de 

representação, integrado por parlamentares eleitos por sufrágio universal. Futuramente, serão 

eleitos diretamente de acordo com a legislação interna de cada estado parte. É importante 

ressaltar que o PARLASUL é um órgão consultivo que não possui competências legislativas, mas 

detém prerrogativas de controle ou supervisão. O PARLASUL é mais voltado a um foro de 

concertação política, onde nasceu uma representação política entre as instituições do 

MERCOSUL, os Estados e a sociedade civil, que, até então, encontravam-se muito tímidas 

(Gomes, 2006, p. 52). 

Com a intenção de garantir essa representação politica, o Protocolo Constitutivo do 

Parlamento do MERCOSUL (em anexo) define, de forma clara seus propósitos, princípios e 

competências, nos Artigos 2, 3 e 4, respectivamente, dentre outras atribuições, onde ressalta a 

participação da sociedade civil no processo de integração, incentivando o desenvolvimento 

sustentável da região com justiça social e o respeito à grande variedade cultural dos povos desses 

países. 
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Talvez, o compromisso maior do PARLASUL seja a obrigação de promover a integração 

dos parlamentos dos países do bloco, onde se almeja alcançar uma segurança jurídica e normativa 

regional e assim, alinhar as normas mercosulinas ao ordenamento jurídico dos Países Membros 

(WANDERLEY JÚNIOR e ANDRADE, 2012). 

A Doutora Maria Claudia Drummond faz uma oportuna observação a respeito do 

parlamento: 

Em sua condição de parlamento de integração, situado em um contexto 

institucional intergovernamental, e, portanto, sem ostentar os poderes legiferantes 

dos parlamentos nacionais e sem pretensões à supranacionalidade, o Parlamento 

do MERCOSUL deveria ser entendido como órgão de controle, função 

parlamentar clássica, pouco valorizada na cultura política latino-americana, mas 

cujo resgate se poderia dar no quadro do processo de integração. (Drummond, 

2010 p. 354) 

 

Sobre as competências do órgão, o artigo 4 do Protocolo Constitutivo do Parlamento do 

MERCOSUL  lista as competências que foram definidas para o PARLASUL. São dezoito 

incisos, que instituem os compromissos a ser seguidos por este órgão. Dentre essas competências 

ressaltam-se as seguintes: 

 Atentar quanto ao cumprimento normativo do bloco;  

 garantia a ordem democrática;  

 exercer sua característica de controle e supervisão pedindo ou elaborando informações, 

sobre questões vinculadas ao desenvolvimento do processo de integração, situação dos 

direitos humanos no bloco;  

 relatórios das atividades exercidas e dos programas de trabalho; promover o debate 

através de foros, reuniões, etc;  

 elaborar pareceres sobre os projetos de normas do MERCOSUL;  

 elaborar estudos e anteprojetos de normas nacionais;  

 desenvolver ações e trabalhos conjuntos;  
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 manter relações institucionais com instituições legislativas;  

 celebrar convênios de cooperação ou de assistência técnica com organismos públicos e 

privados, de caráter nacional ou internacional;  

 fomentar o desenvolvimento de instrumentos de democracia representativa e participativa; 

aprovar e modificar seu regimento interno;  

 e outras atividades não descritas aqui. 

Para esse estudo, o Artigo 6 do Protocolo Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL 

será o mais pertinente, pois trata do processo eleitoral para os parlamentares, representantes da 

cada estado parte. Conforme visto anteriormente, os parlamentares serão eleitos pelos cidadãos 

dos respectivos Estados Partes, por meio de sufrágio direto, universal e secreto e deverão seguir a 

organização eleitoral vigente em seu país. Os suplentes, que poderão substituir o respectivo titular 

em caso de ausência, serão eleitos juntamente e da mesma forma que os titulares para o mesmo 

período legislativo. Já o Artigo 10 trata do período do mandato que será de quatro anos, a partir 

da data inicial do período legislativo, quando os parlamentares deverão tomar posse, inclusive 

poderão ser reeleitos. 

Atualmente, apenas o Paraguai escolheu seus representantes por meio de sufrágio direto, 

universal e secreto conforme as especificações do Protocolo Constitutivo do Parlamento do 

MERCOSUL. Tal escolha ocorreu em abril de 2008, paralelamente às eleições presidenciais 

daquele país. 

A composição atual do PARLASUL contém integrantes designados pelos respectivos 

parlamentos nacionais, exceto o Paraguai, conforme visto anteriormente.  

A representação brasileira em atividade é formada, e tem funções atribuídas, pela 

Resolução nº 1 do Congresso Nacional, de 2011. Em seu Artigo 6º, o documento determina a 

composição com 27 Deputados Federais e 10 Senadores, totalizando 37 titulares, e seus 

respectivos suplentes, resultante do acordo celebrado no dia 18 de outubro de 2010, em 

Montevidéu que definiu a utilização de um sistema de proporcionalidade atenuada, a 

Representação Cidadã, como critério de representatividade parlamentar. 
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A Resolução foi aprovada em tempo para que o Congresso Nacional possibilitasse a 

realização das eleições para os parlamentares do PARLASUL, em 2012. 

Apesar do esforço, não se tinha certeza que o processo legislativo do projeto que definiria 

tais eleições seria promulgado nesse tempo, o Art. 10, Parágrafo Único, declara que as indicações 

dos parlamentares continuariam sendo feitas pelas lideranças partidárias para a próxima 

legislatura. Foi exatamente o que aconteceu, como não foi possível realizar a eleição direta para o 

legislativo regional em outubro de 2012, pois ainda não havia uma lei específica para tal, as 

lideranças continuarão a indicar os 27 deputados e os 10 senadores que compõem a representação 

brasileira do MERCOSUL. 

Para que as eleições diretas ocorram, será necessária a aprovação, em tempo, do Projeto 

de Lei Nº 5279 de 2009. Atualmente, o PL tramita na Câmara dos Deputados e busca 

regulamentar todo o processo de escolha dos representantes brasileiros que ocuparão os cargos de 

Parlamentares do PARLASUL. 
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O PROJETO DE LEI Nº 5279 DE 2009
2
 

 

A proposta para criação de um novo parlamento. 

No dia 26 de maio de 2009, o Deputado Carlos Zarattini apresentou, na Câmara dos 

Deputados, um projeto de lei que estabelece normas para as eleições dos parlamentares do 

MERCOSUL. 

O texto original do projeto de lei pretende regulamentar as eleições dos parlamentares, 

conforme dito anteriormente, onde seriam escolhidos trinta e sete representantes brasileiros para 

ocuparem os cargos de membros do parlamento do MERCOSUL, aproveitando as eleições de 3 

de outubro de 2010. Minimizando, assim, os custos das complexas operações que envolveriam 

uma eleição exclusiva. A forma de escolha seria por meio de listas pré-ordenadas, elaboradas, 

conforme o estatuto dos partidos ou coligações, devidamente registradas no Tribunal Superior 

Eleitoral. As listas dos candidatos com domicílio eleitoral em território brasileiro seguirão as 

especificações da Lei nº 9504/1997 no tocante ao numero de vagas, na mesma proporcionalidade 

utilizada na Câmara dos Deputados, e, também, ao percentual destinado para candidatura de cada 

sexo e etnia, que varia no mínimo trinta e no máximo setenta por cento. O candidato eleito não 

poderá conciliar o mandato para o que foi eleito com qualquer outro, seja no Legislativo ou 

Executivo, item de grande importância no desenvolvimento das atividades parlamentares do 

bloco, conforme ainda veremos. Em relação as propagandas eleitorais, o normativo define um 

acréscimo de cinco minutos adjuntos ao tempo destinado ao processo eleitoral citado 

anteriormente. 

O PL foi apresentado à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que definiu sua 

distribuição às Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), Finanças e 

Tributação (CFT) e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). A Mesa entendeu que a 

proposição seria sujeita à apreciação do plenário e seu regime de tramitação de prioridade. 

Porém, logo após o início de sua tramitação, o Deputado Cândido Vaccarezza apresentou 

                                                 
2
 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=574D4991481D9A095E2EE5AC1E5BBB07.node1?

codteor=659087&filename=PL+5279/2009 
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requerimento, que foi aprovado em plenário, pedindo a mudança para regime de urgência. Na 

prática essa alteração atribui maior celeridade ao processo, pois os projetos que tramitam nesse 

regime ficam liberados de várias exigências, interstícios e formalidades regimentais, sem alterar 

os requisitos de publicação e distribuição, pareceres e quórum para deliberação. Principalmente, 

reduzem-se os prazos de tramitação nas comissões, que passam a ser de cinco sessões para sua 

finalização, além da preferência na inclusão da ordem do dia perante os projetos de regimes de 

prioridade e ordinários e também podem entrar na pauta do Plenário sem que as deliberações 

tenham sido finalizadas nas comissões, inclusive com a liberação para acontecer simultaneamente 

às outras duas comissões (CFT e CCJ). 

Embora tenham tramitação um pouco mais acelerada que os de regime ordinário, os 

projetos que tramitam em regime de prioridade têm um prazo de dez sessões para cumprir o 

processo em cada uma das comissões designada, dentre outras formalidades de tramitação. (Cruz, 

2009 p. 20) 

Dando seguimento ao processo legislativo, o referido projeto de lei foi recebido pela 

CREDN que designou o Deputado Rosinha como relator. O Parlamentar, após analisar o texto, 

elaborou um substitutivo
3
 para uma versão mais completa. Em sua forma inicial, o texto era 

composto de sete artigos, sendo que apenas o Artigo 2º tinha uma inserção de um Parágrafo 

Único e o Artigo 4º continha algumas subdivisões. Após a apresentação do substitutivo do 

Deputado Rosinha, o projeto ficou constituído de 14 artigos com diversas subdivisões. 

Modificou-se, sobretudo a forma de apresentação, ampliando os níveis de detalhamento. 

São estas as inovações propostas ao texto original pelo Substitutivo do Deputado Rosinha: 

 Artigo 2º - Reforça os preceitos maiores da democracia representativa na visão do 

processo eleitoral quando é declarado que o voto será direto, secreto, universal e 

obrigatório, embora isso fosse evidente, não constava no primeiro texto.  

                                                 
3
 Espécie de emenda substitutiva que altera, substancial ou formalmente, a proposição em seu conjunto. RICD, Art. 

118, § 4º. 
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 Artigo 4º § 2º e § 3º - As novidades estão na escolha do candidato por convenção 

do partido e por ser facultativo aos partidos praticarem suas coligações, 

respectivamente. 

 Artigo 5º Somente o caput – Prevê que o registro dos candidatos que comporão a 

lista deverá ser efetuado, no mínimo, um ano antes das eleições, seja pelo partido 

ou por coligações. 

 Artigo 6º e o Parágrafo Único - Define como os eleitores deverão votar nas urnas 

eletrônicas. 

 Artigo 7º incluindo todos os incisos, alíneas e parágrafos – Detalha como serão 

efetuados os cálculos para definição do quociente eleitoral. 

 Artigo 8º incluindo todos os incisos e parágrafos e Artigo 9º – Orienta como os 

programas partidários poderão ser divulgados no horário eleitoral pelos veículos 

de comunicação, inclusive as mensagens do TSE. 

 Artigo 10º incluindo todos os parágrafos – Trata do financiamento público de 

campanha. 

 Artigo 12º – Determina como serão os vencimentos dos parlamentares. 

Os itens referentes ao restante do normativo, não contemplado na lista acima, não 

obtiveram modificações relevantes. Sofreram apenas alterações para adequação às técnicas da 

redação legislativa. 

Na declaração de voto da relatoria
4
, o Deputado Rosinha ressalta a importância do Projeto 

de Lei do deputado Carlos Zarattini, bem como a decisão conjunta dos países que constituem o 

bloco em criar a entidade representativa do MERCOSUL, o PARLASUL. O Parlamentar segue 

argumentando sobre a decisão do Protocolo Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL em 

realizar eleições por sufrágio direto, universal e secreto de Parlamentares, conforme a agenda 

eleitoral de cada estado parte. 

                                                 
4
 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=677595&filename=PRL+1+CREDN+%3D%3E+PL+5279/2009 
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No caso do Brasil, foi a Representação Brasileira no Parlamento do MERCOSUL, uma 

comissão mista, que começou a tratar a respeito da legiferação desse processo. Até então, o 

Deputado Rosinha denotava alguns pontos do histórico do Projeto, mas continuou a proferir seu 

voto alertando sobre a demora da tramitação, inclusive com a perda do prazo da eleição que 

deveria ter acontecido em 2010, contra-argumentando a posição de alguns parlamentares, que 

defendiam a protelação da deliberação, afirmando que era preciso aumentar o conhecimento 

popular sobre o assunto, alegando que o processo eleitoral se incumbiria de realizar tal façanha. 

O relator enfatiza o que aparenta ser um dos pontos mais polêmicos, uma forma 

inovadora, na política brasileira, de escolha dos candidatos, o sistema de lista preordenada. 

Inclusive defende que uma experiência dessa magnitude poderia abrir o entendimento sobre a 

integração regional, inclusive com a preocupação de garantir uma melhor representação, onde 

possa assegurar a presença de representantes dos distintos sexos e das distintas regiões. Outros 

pontos polêmicos abordados pelo relator foram o horário de propaganda eleitoral e o Fundo 

Partidário que serão usados unicamente para as campanhas dos candidatos a parlamentares do 

MERCOSUL. 

O Deputado Rosinha encerrou a declaração da relatoria, onde pede a aprovação do Projeto 

de Lei nº 5.279, de 2009, nos termos do Substitutivo, destacando, porém a importância do 

exercício democrático desempenhado por um parlamento: 

Este Parecer não pode ser finalizado sem que se registre a importância do 

processo de construção de um Parlamento do MERCOSUL apto a conduzir 

democraticamente o grande e permanente diálogo a ser levado adiante pela 

população do conjunto de nações que se aproximam para se lançarem a um futuro 

melhor. A eleição direta dos parlamentares do MERCOSUL será um 

acontecimento relevante da história do Brasil e da América do Sul, do qual 

podemos e devemos participar com orgulho. (Dep. Rosinha, 2010) 

 

A deliberação do projeto, tanto nas comissões quanto no plenário, apontou uma série de 

pontos polêmicos que ainda dificultam muito o pleno andamento desse processo legislativo. Até 

certo ponto, trata-se de uma quebra de paradigma ao fustigar diretamente questões tratadas na 

reforma política como o sistema de listas eleitorais, no caso a preordenada, e o financiamento 

público de campanha, temas ampla e acirradamente debatidos no Congresso Nacional. Outro 

importante fator que corrobora com essa quebra de paradigma está em uma mudança na cultura 
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política brasileira onde teremos uma terceira Casa legislativa com representação distinta do 

Congresso Nacional. (IPEA, 2012, pág. 3) 

Contrapondo o texto em que o Deputado Rosinha defendeu a aprovação do Projeto de Lei, 

o Dep. Arnaldo Madeira proferiu um voto em separado
5
 listando os pontos que justifica sua 

posição contrária ao voto do Relator. 

Ele iniciou seu exame atribuindo uma perspectiva enfraquecida do Parlamento por se 

tratar de um organismo que tem uma atribuição meramente consultiva, e também com o fraco 

desempenho apresentado nos últimos anos. O Deputado apontou a utilização da lista fechada 

como um instrumento próprio para política internacional, que não deveria ser utilizado como 

mecanismo para mudanças na política eleitoral interna, pois poder-se-ia enfraquecer a 

representatividade democrática. O Congressista continua sua análise afirmando que o impacto 

orçamentário com a criação de novos cargos será relevante, haja vista que o normativo, na forma 

do substitutivo, declara que os Parlamentares do MERCOSUL terão as mesmas prerrogativas e 

deveres dos Deputados Federais, inclusive no tocante a vencimentos e isso trará um 

comprometimento fixo de recursos públicos para financiar tais atividades, inclusive quanto à 

verba de gabinete e despesas de transporte e hospedagem, entre outras, pois a instituição terá 

orçamento próprio financiado por contribuições dos estados parte. 

Em relação ao custo para realizar a eleição, o Deputado Arnaldo Madeira também 

discorda da decisão do relator quando considera a renuncia fiscal das emissoras de rádio e 

televisão advinda do horário eleitoral, pois as concessionárias têm garantido o direito de deduzir 

do imposto de renda 80% do que receberiam nesse período (art. 99 da Lei nº 9.504, de 30 de 

setembro de 1997, regulamentado pelo Decreto nº 5.331, de 4 de janeiro de 2005). Por fim, o 

documento contraditório ao voto do relator cita a Lei de Responsabilidade Fiscal para alertar que 

o PL 5976 de 2009 constitui despesa obrigatória de caráter continuado (LRF, Art. 17) e isso 

depõe contra o texto da lei, inclusive a criação dos cargos não consta no Plano Plurianual 2008-

2011 e também não foram previstos recursos na Lei Orçamentária Anual – LOA 2010. 

                                                 
5
 Espécie de manifestação alternativa ao do relator numa comissão , podendo ser apresentado por qualquer dos 

demais membros. RICD, Art. 57.  
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Durante a tramitação do Projeto de Lei vários Deputados emitiram suas opiniões, sejam a 

favor, contra ou até mesmo sem definição, apenas solicitando adiamentos para aprofundar o 

debate. Em uma análise superficial, apenas em plenário, onde foi identificada a intensão de 24 

Deputados, podemos verificar que 13 se colocaram a favor da aprovação do PL, 6 pediram 

adiamento e 5 tiveram suas opiniões contrárias ao projeto. Embora o trabalho para deliberar sobre 

essa matéria seja bastante complexo, ainda assim esses resultados podem mostrar um pequeno 

indicativo do que seria uma votação definitiva pela Câmara dos Deputados.  

Vejamos os discursos de alguns Deputados: 

Deputado DR. ROSINHA (PT/PR)
6
 – Dr. Rosinha inicia seu discurso caracterizando o 

projeto e alertando seus pares que as regras devem estar definidas para as eleições de 2014. Em 

seu pedido de aprovação, embora abra para o debate, lembra que a matéria já tinha sido debatida 

por todos os membros da Representação Brasileira no Parlamento do MERCOSUL. Em seguida 

observa que esse evento pode ser uma oportunidade para se testar um processo eleitoral único que 

poderá ser melhorado em caso de mau funcionamento. O Deputado identifica que o maior 

problema está no sistema de lista e mostra a dificuldade de utilizar o modelo atual de eleição para 

esse caso, como o Brasil elegerá 74 parlamentares, 13 estados da Federação terão apenas um 

escolhido e faz uma analogia entre a eleição de um governador e um parlamentar do 

PARLASUL, onde um candidato ao governo representa seu partido e no outro caso vários 

candidatos do mesmo partido estariam concorrendo a uma única vaga pelo Estado e encerra seu 

discurso dizendo que o tema já foi debatido a exaustão por todos partidos e por isso definiu-se 

pelo sistema de lista. 

Deputado GERALDO THADEU (PSD/MG)
7
 – O Deputado concorda com a necessidade 

que o Brasil forme uma bancada do MERCOSUL e demonstra preocupação com o atraso 

brasileiro comparando com a situação do Paraguai, que já define seus representantes por eleições 

diretas, mas confessa que ainda tem algumas dúvidas focadas na distribuição regional, temendo 

algum tipo de prejuízo de representação entre as regiões. Finaliza dizendo que seu partido quer 

votar, mas necessitam de um pouco mais de debate. 

                                                 
6
 Discurso proferido em Plenário no dia 20/03/2012. 

7
 Discurso proferido em Plenário no dia 20/03/2012. 
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Deputado CHICO ALENCAR (PSOL/RJ)
8
 – Nesse discurso é apresentada outra visão do 

projeto, embora seja concordante com outros discursos em vários pontos, o Deputado Chico 

Alencar também ressalta a importância da matéria e enfatiza que o MERCOSUL tem que ser um 

órgão não apenas econômico, mas também político e cultural. O Deputado Chico Alencar 

coaduna com a visão do Deputado Rosinha quando trata do evento como uma experiência 

interessante, principalmente pelo sistema de lista preordenada e o financiamento exclusivo 

público de campanha. 

Deputado RONALDO CAIADO (DEM/GO)
9
 – Esse discurso também compartilha de 

vários pontos com outros discursos que demonstram a mesma perspectiva favorável à aprovação 

do projeto, mas trata do assunto com alguma originalidade quando declara que esse projeto vai 

desmistificar a utilização de listas preordenadas, o financiamento exclusivo público de campanha 

e a distribuição de tempo de televisão de forma mais coerente com o tamanho do partido nas 

eleições anteriores. 

Deputado AROLDE DE OLIVEIRA (PSD/RJ)
10

 – O Deputado, embora entenda ser uma 

matéria de alta relevância, traz uma posição contrária a aprovação do Projeto, de forma 

contundente, analisa que a metodologia eleitoral proposta contém um sistema estranho à 

legislação brasileira, que não condiz com nosso sistema representativo democrático. Com a 

utilização de região geográfica com se fossem Estados da federação e um cálculo desajustado 

para determinar candidatos eleitos, possibilitando partidos que não tenham representação nessa 

casa elegerem parlamentares no PARLASUL. Em relação a propaganda eleitoral, estará 

sobrecarregando, mandatoriamente, as grades de programação das emissoras comerciais de 

radiodifusão. O Deputado considera um despropósito o tratamento simplista e superficial dado 

pela proposição às prerrogativas e deveres estabelecidos para esses parlamentares, inclusive no 

tocante aos rendimentos, que na prática trabalhariam apenas um dia por mês. Seu discurso apela 

para um aperfeiçoamento, que contemple a boa técnica legislativa para que não seja antecipada 

uma reforma política, paralela a já existente. 

                                                 
8
 Discurso proferido em Plenário no dia 20/03/2012. 

9
 Discurso proferido em Plenário no dia 20/03/2012. 

10
 Discurso proferido em Plenário no dia 11/04/2012. 
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O que se pode concluir é que os principais fatores que impedem uma maior celeridade ao 

processo legislativo para análise do Projeto de Lei 5279 de 2009 são os que incitam uma grande 

polêmica na reforma eleitoral, fatos que atraem muita atenção nos movimentos do ambiente 

político da Câmara dos Deputados: o sistema de lista e o financiamento público exclusivo de 

campanha. Existem vários outros como utilização do horário político nas emissoras de rádio e 

televisão, os custos do processo eleitoral e da manutenção de toda estrutura dos parlamentares, 

etc. 

Embora seja consenso sobre a importância do MERCOSUL, um fator utilizado para 

acirrar as diferenças entre opiniões sobre a existência desse parlamento refere-se ao seu 

desempenho. Além de depender muito da iniciativa do Executivo, o PARLASUL tem poucas 

atuações deliberativas e fiscalizadoras. Ao contrário do vigor e da qualidade dos representantes 

que estão em atividade atualmente, a estrutura do PARLASUL contribui para a timidez de 

atuação desse parlamento.  Certamente não é uma forma despicienda, mas o acúmulo das 

atividades legislativas dos parlamentares que dividem seu tempo, em meio a uma extensa agenda 

congressual, vem dificultando uma atuação mais efetiva. 

Inclusive podemos constatar que na legislatura atual (2011 e 2012), apesar das grandes 

dificuldades, a atuação da Representação Brasileira no MERCOSUL foi marcada por nove 

reuniões, sendo que as duas primeiras foram para instalação e eleição dos membros, 

respectivamente, duas foram para audiência pública e cinco para as reuniões ordinárias, dessas 

ultimas, três em 2011 e duas em 2012. Esse cenário vem apontar a necessidade que o 

MERCOSUL tenha um braço parlamentar exclusivo onde a vontade política de fortalecer e 

aprofundar o processo de integração regional, seja econômico, político ou social, objetive 

alcançar os objetivos comuns aos países membros formando uma instituição equilibrada e eficaz 

que possa garantir um ambiente democrático que beneficie todos seus cidadãos. 
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CONCLUSÃO 

 

Conforme visto ao longo deste estudo, pode-se afirmar que o Brasil ainda precisa de uma 

solução para resolver sua situação na representação do PARLASUL. Os atuais membros 

brasileiros deste parlamento também estão em atividade no Congresso Nacional, dividindo assim, 

suas vastas agendas entre diversas atividades. Como consequência a atuação desses 

parlamentares fica comprometida, deixando questões importantes sem o devido tratamento. 

Uma atuação exclusiva e regular neste parlamento, certamente resultará no 

desenvolvimento político, econômico e social dos países que formam essa integração regional, 

como consequência direta um maior destaque em todo ambiente internacional, principalmente o 

econômico.  

A busca por tal desenvolvimento é derivada de uma série de tentativas que, ao longo do 

tempo, foram formando uma base para o MERCOSUL de hoje. Sua criação provém de um 

processo evolutivo das relações internacionais desenvolvidas pelos países membros.  

Faz parte deste processo o advento da globalização, que indicou uma nova tendência 

mundial baseada no desenvolvimento tecnológico e uma nova visão dos padrões do setor 

econômico, a criação de blocos econômicos. O aspecto regional também teve forte influência 

nessa tendência e isso trouxe uma forma de associação, o regionalismo que objetiva uma união 

fronteiriça para conquistar destaque no cenário político-econômico internacional. E isso foi fator 

preponderante para a criação do bloco, pois o interesse maior foi a criação de um mercado 

comum entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e atualmente a Venezuela, que são vizinhos 

fronteiriços. 

As raízes da evolução das relações internacionais na América Latina derivam dos anos 50, 

onde a preocupação maior das associações estavam no combate ao subdesenvolvimento na 

maioria dos países sul-americanos. 

Nesse sentido, houve várias tentativas para combater a pobreza e promover o 

desenvolvimento na América Latina, como a criação da comissão econômica para América 

Latina e o Caribe, a CEPAL, a Operação Pan-Americana, que acabou servindo de inspiração para 
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a formação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a Associação Latino-

Americana de Livre Comércio, a ALALC, que posteriormente se tornou na ALADI, Associação 

Latino-americana de Integração. 

O apelo político sempre esteve contido na realidade do bloco e quando a estrutura 

institucional do Mercosul foi definida pelo Protocolo de Ouro Preto, foram criados os órgãos: o 

Conselho do Mercado Comum (CMC);  o Grupo Mercado Comum (GMC); a Comissão de 

Comércio (CCM); a Comissão Parlamentar Conjunta (CPC); o Foro Consultivo Econômico-

Social (FCES); e a Secretaria Administrativa do MERCOSUL (SAM). A Comissão Parlamentar 

Conjunta seria o órgão de representação dos legislativos dos países membros e após doze anos e 

muitas reuniões o Conselho do Mercado Comum e a Comissão Parlamentar Conjunta aprovaram 

o Protocolo Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL, o PARLASUL. 

PARLASUL é um órgão unicameral de representação, integrado por parlamentares eleitos 

por sufrágio universal. Estão previstas eleições diretas para sua composição, conforme a 

legislação de cada estado parte. Este parlamento assume o compromisso de integrar os 

parlamentos dos países membros e assim alinhar suas normas com o ordenamento jurídico de 

cada país.  

Para essa adequação o Brasil deverá providenciar um normativo para realizar esta eleição. 

Para isto, está tramitando na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 5279 de 2009 que 

estabelece as normas para eleição desses Parlamentares. A complexidade do tema está 

dificultando sua tramitação, pois estão contidas em seu texto propostas que atingem diretamente 

uma discussão polêmica que trata da reforma eleitoral, que são, principalmente, o sistema de 

listas preordenadas pelos partidos políticos e o financiamento público exclusivo de campanha. 

Na análise dos discursos e das justificativas que acompanham cada etapa da tramitação, 

pode-se observar que existem juízos convincentes, tanto para sua aprovação quanto pela rejeição, 

inclusive houve um consenso sobre a atuação de uma representação para o parlamento em 

questão, mas as divergências, inclusive gerando alguns embates discursivos, estão dificultando 

seu andamento.  

Há um indicativo que, se colocado em votação, a Câmara o aprovaria, pois mais opiniões 

favoráveis à aprovação foram apresentadas. Mas os que são contrários a tal aprovação, utilizam-
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se de artifícios legislativos para protelar essas deliberação, como por exemplo, apresentando 

oficio de retirada de pauta, justificando que este projeto estará induzindo o conjunto político 

brasileiro a aceitar os principais pontos polêmicos relativos a reforma política. 

É imperativo que se façam acordos que possam finalizar esses impasses, pois é necessário 

que o MERCOSUL tenha um braço parlamentar exclusivo onde a práxis democrática aconteça e 

o processo de integração regional possa alcançar os objetivos comuns aos países membros 

formando uma instituição equilibrada e eficaz em beneficio aos cidadãos de toda América do Sul. 
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- ANEXO I – PROJETO DE LEI Nº 5279, DE 2009. 

 

PROJETO DE LEI No 5279, DE 2009. 

(Do Sr. Carlos Zarattini) 

 

             Estabelece normas para as  

eleições, em 3 de outubro de 2010, de  

Parlamentares do Mercosul.  

 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Esta Lei regulamenta as eleições de trinta e sete parlamentares do 

Mercosul, a serem realizadas, no Brasil, em 3 de outubro de 2010, simultaneamente com as 

eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado 

e do Distrito Federal, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. 

Art. 2º Os parlamentares do Mercosul serão eleitos pelo sistema 

proporcional por meio de listas pré-ordenadas pelos partidos ou coligações, observados os 

procedimentos de distribuição de lugares vigentes para as eleições de deputados federais. 

Parágrafo único. Nas eleições dos parlamentares do Mercosul, a 

circunscrição será o País. 

Art. 3º Obedecido ao disposto no art. 4º, as normas para a definição da 

lista de candidaturas, para a substituição dos candidatos e para a formação de coligações, serão 

estabelecidas no estatuto do partido ou, em caso de omissão do estatuto, pelo órgão de direção 

nacional do partido, que as publicará, no Diário Oficial da União, até cento e oitenta dias antes 

das eleições. 

Art. 4º Cada partido ou coligação registrará no Tribunal Superior 

Eleitoral uma lista de candidaturas em número que corresponda a até cento e cinquenta por cento 

do número de lugares a preencher. 
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§ 1º A composição da lista de candidaturas de cada partido ou coligação 

obedecerá às seguintes regras: 

I – candidatos com domicílio eleitoral nas regiões Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul ocuparão, em cada lista, vagas na proporção dos lugares que o 

conjunto de estados que compõe a região ocupa na Câmara dos Deputados; 

II –o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento das 

vagas, em cada lista, será ocupado por candidaturas de cada sexo e etnia. 

§ 2º A candidatura ao cargo de parlamentar do Mercosul é incompatível 

com a candidatura ao desempenho de mandato eletivo no Poder Legislativo ou no Poder 

Executivo do Estado Parte. 

Art. 5º Para a propaganda referente às eleições de parlamentares do 

Mercosul serão acrescidos, de segunda a sábado, cinco minutos ao horário destinado à 

transmissão por rádio e televisão da propaganda eleitoral referente às demais eleições realizadas 

em 3 de outubro de 2010. 

Art. 6º No que não colidir com as determinações desta Lei, aplicam-se às 

eleições dos parlamentares do Mercosul as normas destinadas a regulamentar as eleições de 

deputado federal. 

Art.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

O irreversível processo de integração da América do Sul ganhará, em 

breve, um importantíssimo desdobramento com as eleições diretas de parlamentares nos diversos 

países que participam do Parlamento do Mercosul. Não se trata apenas de um avanço 

administrativo, mas de iniciativa que tem implicação política de natureza francamente 

democratizante, na medida em que atrai a intervenção popular para os processos decisórios que 

interessam a essa comunidade de nações e povos – e cujos resultados influenciam na vida de 

todos. 

No Brasil, as eleições dos parlamentares do Mercosul coincidirão com as 

eleições de nível nacional e estadual de 2010. Nessa primeira experiência eleitoral para o 
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Parlamento do Mercosul, trinta e sete representantes serão eleitos em nosso País. Posteriormente, 

o número se elevará para setenta e cinco. Nossa atenção imediata deve recair sobre a pronta 

regulamentação legal do pleito de transição, que se há de realizar dentro de cerca de dezesseis 

meses. A celeridade servirá, inclusive, para não enfrentarmos qualquer tipo de colisão com a 

norma do art. 16, da Constituição Federal, que estabelece prazo de um ano para a entrada em 

vigor de lei que alterar o processo eleitoral.  

O caminho natural para o enfrentamento de uma situação dessa 

natureza não pode ser outro senão o de simplificar ao máximo a discussão e a tramitação 

das regras para as eleições de 2010. Primeiro, elas devem ser regulamentadas por uma lei 

especial só a elas dirigida. Segundo, deve-se deixar a discussão de eventuais inovações para a 

tramitação do projeto de lei que regulamentará permanentemente as eleições brasileiras dos 

parlamentares do Mercosul, depois de atingirmos um número de representantes eleitos que 

melhor corresponda à proporção da população do País na população total do Mercosul. Terceiro, 

devemos recorrer, nesse primeiro processo eleitoral, à legislação vigente, na data do pleito, para 

as eleições dos deputados federais, introduzindo-lhes, tão-somente, as adaptações indispensáveis. 

Da perspectiva que conduz a elaboração deste Projeto de Lei, a única 

adaptação realmente indispensável diz respeito à definição da circunscrição em que se realizará o 

pleito. Como se sabe, nas eleições para as casas legislativas, no Brasil, a circunscrição é sempre o 

estado e o Distrito Federal ou, no caso da eleição de vereadores, o município (Código Eleitoral, 

art. 86). Seria interessante que não precisássemos alterar sequer essa regra, no entanto, se assim 

agíssemos, introduziríamos, indiretamente, uma alteração ainda maior na regulamentação das 

eleições: com vinte e sete circunscrições para trinta e sete lugares, a maioria dos pleitos, talvez 

todos, não seguiria o sistema proporcional, distinguindo-se, portanto, radicalmente, das eleições 

de deputados federais. A solução mais fácil para o problema é tomar o País como circunscrição 

para as eleições de parlamentares do Mercosul, tal como já acontece nas eleições presidenciais. 

A outra modificação significativa da legislação vigente, contida neste 

Projeto, procura responder à preocupação, constante do Artigo 6, 2, do Protocolo Constitutivo do 

Parlamento do Mercosul, com a “adequada representação por gênero, etnias e regiões conforme 

as realidades de cada Estado”. Trata-se, obviamente, de uma questão de grande complexidade, 

cuja discussão aprofundada talvez devesse ser deixada, também, para quando da tramitação da 

legislação permanente para regulamentar as eleições de parlamentares do Mercosul. Parece 

razoável, no entanto, dar seguimento imediato a uma iniciativa já presente na legislação eleitoral 

brasileira, que reserva vagas nas listas de candidaturas de cada partido em função do sexo do 

candidato, estendendo-a à garantia da presença de etnias e regiões. 
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No plano regional, propõe-se que as listas de candidaturas reflitam, em 

sua conformação, a proporção hoje existente na representação das cinco regiões do País na 

Câmara dos Deputados. 

No caso, ainda mais complexo, da preocupação étnica, propõe-se 

garantir, pelo menos, que a participação dos descendentes de europeus nas listas não seja 

avassaladoramente superior à dos demais grupos humanos que compõem a população brasileira. 

É que, no Brasil, é esse o grupo étnico que se pode beneficiar de uma história de expansão 

colonialista européia que levou, primeiro, à escravização de vastos contingentes de pessoas de 

outra origem e, depois, à disseminação, entre nós, da pseudociência racista que acompanhou a 

afirmação do imperialismo europeu na passagem do século XIX para o século XX. De qualquer 

maneira, temos a esperança de que a norma se mostre desnecessária – e que as listas de 

candidaturas apresentem diversidade étnica independentemente dela. 

Houve a preocupação, ainda, de acrescentar ao tempo de propaganda 

eleitoral gratuita no rádio e na televisão um período específico para as eleições do Parlamento do 

Mercosul. 

A redação do Projeto de Lei cuida, por fim, de permitir que eventuais 

modificações da legislação que regulamenta as eleições de deputados federais, se aplicáveis às 

eleições de 2010, sejam incorporadas ao processo de eleição dos parlamentares do Mercosul.  

Conto com o apoio do Congresso Nacional para a célere aprovação da 

proposição que ora apresento, ao passo em que realço a urgência com que teremos de dar resposta 

a uma demanda imperiosa do País e do continente. 

Sala das Sessões, em         de                         de 2009. 

Deputado CARLOS ZARATTINI  

PT/SP 
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- ANEXO II – Substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.279, de 2009. 

 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL  

 

PROJETO DE LEI Nº 5.279, DE 2009 

 

         Estabelece normas para as 

eleições, em 5 de outubro de 2014, de 

Parlamentares do Mercosul  

Autor: Deputado Carlos Zaratini  

Relator: Deputado Dr. Rosinha  

 

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO 

 

Em reunião ordinária realizada no dia 16 de março, durante a discussão do Projeto de Lei 

nº 5.279, de 2009, do qual sou relator, os Deputados Eduardo Azeredo, Hugo Napoleão, Cláudio 

Cajado, Janete Rocha Pietá, Arlindo Chinaglia, Vitor Paulo, George Hilton, Takayama e Jilmar 

Tatto sugeriram modificações no Substitutivo, as quais incorporei ao meu parecer.  

 

 Pelo exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.279, de 2009, com o substitutivo anexo 

e complementação de voto.  

 

Sala da Comissão, em 6 de abril de 2011. 

Deputado DR. ROSINHA 

Relator 
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL  

 

SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI Nº 5.279, DE 2009 

 

             Estabelece normas para as  

eleições, em 5 de outubro de 2014, de  

Parlamentares do Mercosul.  

 

 

O Congresso Nacional decreta:  

Art. 1º Esta Lei regulamenta as eleições a serem realizadas em 5 de outubro de 2014, no 

Brasil, para o cargo de Parlamentar do Mercosul.  

§ 1º As eleições para Parlamentar do Mercosul serão realizadas simultaneamente com as 

eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de 

Estado e do Distrito Federal, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado 

Distrital.  

§ 2º Serão eleitos setenta e cinco Parlamentares do Mercosul no Brasil.  

Art. 2º O voto será direto, secreto, universal e obrigatório.  

Art. 3º Os Parlamentares do Mercosul serão eleitos pelo sistema proporcional, com 

utilização de listas preordenadas de candidatos, registradas por partidos.  

Parágrafo único. A circunscrição será o País. 

Art. 4º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para o ordenamento das 

listas de candidatos serão estabelecidas no estatuto do partido, observadas as disposições legais.  
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§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de decisão nacional do partido 

estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até 

cento e oitenta dias antes das eleições.  

§ 2º Os candidatos a Parlamentar do Mercosul serão escolhidos em convenção nacional.  

Art. 5º As listas dos candidatos para Parlamentar do Mercosul serão registradas por 

partidos políticos que até um ano antes do pleito tenham registrado seus estatutos no Tribunal 

Superior Eleitoral e que tenham, até a data da convenção, órgão de direção constituído na 

circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto, conforme o disposto em lei.  

§ 1º As listas de candidatos serão registradas no Tribunal Superior Eleitoral.  

§ 2º Cada partido poderá registrar lista com candidatos em número que não ultrapasse o 

dobro do número de lugares a serem preenchidos no Parlamento do Mercosul.  

§ 3º As listas de candidatos serão preordenadas.  

§ 4º A preordenação das listas respeitará o seguinte:  

I – os cinco primeiros lugares da lista deverão ser ocupados por candidatos com domicílio 

eleitoral em distintas regiões do País (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul);  

II – os cinco primeiros lugares da lista deverão ser partilhados de maneira a que não haja 

menos de duas candidaturas de nenhum dos dois sexos;  

III – aplicar-se-ão aos cinco lugares seguintes das listas as regras dos incisos I e II. 4 

§ 5º A candidatura ao cargo de Parlamentar do Mercosul é incompatível com a 

candidatura ao desempenho de outro mandato eletivo no Poder Legislativo ou no Poder 

Executivo. 

Art. 6º O eleitor votará em uma lista de candidatos digitando o número do partido que a 

registrou.  

Parágrafo único. A urna eletrônica exibirá para o eleitor o painel referente à eleição de 

Parlamentar do Mercosul após os painéis referentes às demais eleições proporcionais realizadas 

no mesmo dia e antes dos painéis referentes às eleições majoritárias.  
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Art. 7º O número de candidatos eleitos por cada partido decorrerá da aplicação do 

seguinte:  

I – determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados 

pelo de lugares a preencher no Parlamento  

do Mercosul, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, e equivalente a um, se superior;  

II – determina-se para cada partido o quociente partidário dividindo-se o número de votos 

válidos que lhe foram dados pelo quociente eleitoral, desprezada a fração;  

III – estarão eleitos tantos candidatos registrados por um partido quantos o respectivo 

quociente partidário indicar;  

IV – os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários serão 

distribuídos da seguinte forma:  

a) dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de 

lugares por ele já obtido mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos 

lugares a preencher;  

b) repetir-se-á a operação para a distribuição de cada um dos lugares restantes.  

§ 1º Os partidos que não tiverem obtido quociente eleitoral poderão concorrer à 

distribuição dos lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários.  

§ 2º O preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado far-se-á segundo 

a ordem constante na lista registrada.  

§ 3º Considerar-se-ão suplentes dos candidatos eleitos efetivos os demais candidatos 

constantes da mesma lista, segundo a ordem em que nela figurem.  

Art. 8º As emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por assinatura sob a 

responsabilidade das Casas Legislativas nos três níveis da Federação reservarão, nos quarenta e 

cinco dias anteriores à antevéspera das eleições de 2014, horário destinado à divulgação, em rede, 

da propaganda eleitoral gratuita para Parlamentar do Mercosul.  

§ 1º A propaganda será feita de segunda-feira a sábado: 
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I – no rádio, das 7h50 (sete horas e cinquenta minutos) às 7h55 (sete horas e cinquenta e 

cinco minutos) e das 12h50 (doze horas e cinquenta minutos) às 12h55 (doze horas e cinquenta e 

cinco minutos);  

II – na televisão, das 13h50 (treze horas e cinquenta minutos) às 13h55 (treze horas e 

cinquenta e cinco minutos) e das 21h20 (vinte e uma horas e vinte minutos) às 21h25 (vinte e 

uma horas e vinte e cinco minutos).  

§ 2º Os veículos de comunicação mencionados no caput reservarão, ainda, nos quarenta e 

cinco dias anteriores à antevéspera das eleições de 2014, dez minutos diários para a propaganda 

eleitoral gratuita das listas de candidatos a Parlamentar do Mercosul, a serem usados com 

inserções de até trinta segundos, que serão assinadas obrigatoriamente pelo partido.  

§ 3º A divisão do horário de propaganda eleitoral gratuita entre os partidos obedecerá aos 

critérios utilizados nas eleições de Deputados Federais.  

Art. 9º Nos cento e oitenta dias anteriores ao período destinado ao horário de propaganda 

eleitoral gratuita no rádio e na televisão, o Tribunal Superior Eleitoral disporá de dez minutos 

diários nos veículos de comunicação mencionados no art. 8º, a serem usados com inserções de até 

sessenta segundos, para divulgar o pleito para Parlamentar do Mercosul e informar os eleitores a 

respeito de sua natureza e características.  

Art. 10. As campanhas eleitorais serão realizadas sob a condução e responsabilidade dos 

órgãos de direção nacional dos partidos e financiadas exclusivamente com os recursos 

estabelecidos nesta Lei.  

§ 1º A lei orçamentária referente ao ano de 2014 incluirá dotação, em rubrica própria, 

destinada exclusivamente ao financiamento das eleições de Parlamentar do Mercosul, de valor 

equivalente a cinco por cento do valor total a ser destinado ao Fundo Partidário no mesmo ano.  

§ 2º O Tesouro Nacional depositará o valor previsto no § 1º no Banco do Brasil, em conta 

especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, até o dia 1º de maio de 2014.  

§ 3º O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco dias a contar da data do depósito a que 

se refere o § 2º, fará a distribuição dos recursos respectivos aos órgãos de direção nacional dos 

partidos, obedecendo aos mesmos critérios usados para a distribuição dos recursos do Fundo 

Partidário.  
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§ 4º É vedado aos partidos e candidatos receber, direta ou indiretamente, recursos em 

dinheiro ou estimáveis em dinheiro, além dos previstos neste artigo, inclusive através de 

publicidade de qualquer espécie, para o financiamento das campanhas eleitorais para Parlamentar 

do Mercosul.  

§ 5º O partido que infringir o disposto neste artigo estará sujeito à cassação do registro da 

totalidade da lista de candidatos ou dos diplomas de todos os candidatos eleitos, se estes já 

tiverem sido expedidos.  

Art. 11. No que não colidir com as determinações desta Lei, aplicam-se às eleições para 

Parlamentar do Mercosul as normas destinadas a regulamentar as eleições para Deputado Federal.  

Art. 12. Os Parlamentares do Mercosul terão as mesmas prerrogativas e deveres dos 

Deputados Federais, inclusive no tocante a vencimentos. 

Art. 13. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá, até 30 de março de 2014, resolução para 

o fiel cumprimento desta Lei.  

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Sala da Comissão, em 6 de abril de 2011. 

 

Deputado DR. ROSINHA  

Relator 
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- ANEXO III – VOTO EM SEPARADO AO PL Nº 5279/2009.  

 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.279, DE 2009 

 

 Estabelece normas para as  

eleições, em 3 de outubro de 2010, de  

Parlamentares do Mercosul.  

 

AUTOR: Deputado Carlos Zarattini. 

RELATOR: Deputado Pepe Vargas. 

 

VOTO EM SEPARADO 
(do Sr. Arnaldo Madeira) 

 

1. RELATÓRIO 

Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei nº 5.279, de 2009, de autoria do Dep. 

Carlos Zarattini, que “Estabelece normas para as eleições, em 3 de outubro de 2010, de 

parlamentares do Mercosul.” 

O projeto visa regulamentar as eleições de 37 parlamentares do Mercosul, a serem 

realizadas, no Brasil, em 3 de outubro de 2010, simultaneamente com as eleições para presidente 

e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, 

senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. 

Em linhas gerais, a proposição original previa: 

• Sistema proporcional por meio de listas pré-ordenadas (fechada) pelos partidos ou 

coligações, definidas conforme seus respectivos Estatutos (ou, em caso de omissão, seus 

órgãos de direção nacional). 
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• Possibilidade de registro de candidaturas, perante o TSE, de até 150% do número de 

cadeiras; 

• Vagas proporcionais à ocupação, na Câmara dos Deputados, de cadeiras por região do 

País (Norte, Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste); 

• Ocupação de, no mínimo, 30% até, no máximo, 70% das vagas, em cada lista, por 

candidaturas de cada sexo e etnia; 

• Vedação de candidatura recíproca a Parlamentar do Mercosul e a mandato eletivo nos 

Poderes Legislativo ou Executivo; 

• Acréscimo, de segunda a sábado, de 5 minutos ao horário destinado à transmissão por 

rádio e TV da propaganda eleitoral referente às demais eleições realizadas em 3 de 

outubro de 2010; 

• Cláusula de subsidiariedade, segundo a qual se aplicam às eleições dos parlamentares do 

Mercosul as normas destinadas a regulamentar as eleições de deputado federal, quando 

não colidirem entre si. 

 

Pautado pela pressão do tempo, já que a Constituição determina, em seu art. 16, prazo de 

um ano para a entrada em vigor de lei que pretenda alterar o processo eleitoral, o ilustre autor 

justificou a adoção desse sistema alegando ser necessário “simplificar ao máximo a discussão e a 

tramitação das regras para as eleições de 2010”. 

Dessa forma, não obstante ter sido distribuída às Comissões de Relações Exteriores e de 

Defesa Nacional; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 

(Mérito e Art. 54, RICD), a matéria teve seu regime de tramitação alterado por força de 

Requerimento do Dep. Cândido Vacarezza, passando a tramitar com urgência regimental. Na 

CREDN, o relator, Dep. Rosinha, apresentou parecer pela aprovação, com substitutivo, o qual 

não fora ainda apreciado. Nesta CFT, o relator, Dep. Pepe Vargas, apresentou parecer concluindo 

pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 

entendendo não caber pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária, sem, 

contudo, apresentar qualquer justificativa para sustentar sua conclusão. 

É o relatório. 

 

2. ANÁLISE 
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Em que pesem as justificativas do nobre autor da matéria e os argumentos trazidos pelo 

relator nesta Comissão, temos que os projetos devem ser rejeitados quanto à sua admissibilidade. 

Em primeiro lugar, é preciso observar as circunstâncias reais sobre as quais repousa a 

discussão sobre a função e os rumos do MERCOSUL, a começar pela atribuição meramente 

consultiva de seu Parlamento, como, aliás, foi fixada pelo próprio Protocolo Constitutivo que lhe 

deu origem. Ademais, o que se tem observado é o processo de esvaziamento político desse Bloco 

Regional, sustentado apenas por debates apequenados, como a adesão ou não da Venezuela. Não 

bastasse isso, parece-nos inadequado utilizar este instrumento de política internacional como 

mecanismo de implementação e transição de mudanças no processo eleitoral doméstico, como é o 

caso de inserção da proposta de “lista fechada”, como se pretende fazer. Esse é, inclusive, um 

subterfúgio condenável daqueles que insistem nesse modelo de enfraquecimento da 

representatividade democrática. Não obstante essas questões refugirem da competência 

regimental desta Comissão, devem ser enfrentadas ao longo de todo o processo de deliberação 

desta matéria. 

No tocante à análise técnica que compete a esta Comissão realizar, ou seja, ao exame 

dos aspectos financeiro e orçamentário públicos, especialmente quanto ao aumento ou 

diminuição da receita ou despesa pública, devemos atentar, em primeiro lugar, que a proposição 

em questão trata da criação de 37 novos cargos públicos, com função representativa, os quais 

serão preenchidos por meio de sufrágio universal, direto e secreto, para o exercício de mandato 

parlamentar supranacional de 4 anos, contados a partir da data de assunção no cargo. 

Por óbvio que tais cargos serão custeados com recursos públicos nacionais e, de fato, 

segundo o Protocolo Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL, promulgado pelo Decreto 

Federal nº 6.105, de 30 de abril de 2007, o Parlamento terá orçamento próprio, e será “financiado 

por contribuições dos Estados Partes, em função do Produto Bruto Interno e do orçamento 

nacional de cada Estado Parte”, em critérios estabelecidos por Decisão do Conselho do Mercado 

Comum. 

Lamentavelmente, o projeto de lei em questão, em sua versão original, não adentrou aos 

detalhes do sistema de remuneração dos novos Parlamentares do MERCOSUL nem da 
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verba necessária aos custeio de pessoal ou material, mas o substitutivo apresentado pelo Dep. 

Rosinha, perante a CREDN, não deixa margem de dúvida: 

“Art. 12. Os Parlamentares do MERCOSUL terão as mesmas 

prerrogativas e deveres dos Deputados Federais, inclusive no 

tocante a vencimentos.” 

Certo é que, independentemente de qual será a remuneração desses novos representantes 

populares, haverá um comprometimento fixo de recursos públicos para financiar as atividades 

parlamentares no âmbito do MERCOSUL, inclusive quanto à verba de gabinete e despesas de 

transporte e hospedagem, entre outras. Esse aporte de recursos integrará, permanentemente, a 

“contribuição” brasileira para o orçamento do Parlasul a que se refere o Protocolo Constitutivo, e 

– não é demais advertir – tais gastos públicos são, hoje, inexistentes, o que nos leva a concluir 

que estamos analisando um projeto que terá repercussão financeira e orçamentária – até agora 

desconhecida – para o Estado brasileiro, implicando aumento do gasto público, para a União, em 

caráter definitivo. 

Além disso, outro aspecto a ser analisado é o custo ao Erário para a realização das 

eleições. 

Além da estrutura e adaptação necessárias à implementação e execução dessas eleições 

pela Justiça Eleitoral, temos, também, de considerar uma renúncia fiscal que não fora analisada 

até o momento: quando o projeto trata do tempo de propaganda eleitoral gratuita, que será 

modificado para comportar alguns minutos a mais para os candidatos a Parlamentar do 

MERCOSUL, está, na verdade, discorrendo sobre uma espécie de financiamento indireto do 

Governo Federal para emissoras de televisão e rádio. 

De fato, hoje essas concessionárias podem deduzir do imposto de renda devido 80% do 

que receberiam caso o período destinado ao horário político fosse vendido para propaganda 

comercial, conforme estipula o art. 99 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

regulamentado pelo Decreto nº 5.331, de 4 de janeiro de 2005. E essa renúncia tem um impacto 

relevante. Apenas a título ilustrativo, o Portal Contas Abertas divulgou dados da Receita Federal 

que estima um custo público aproximado de R$ 851 milhões com a propaganda eleitoral gratuita 

nas eleições 2010 – o maior nos últimos oito anos. Ainda segundo o Portal: 
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“Nos últimos oito anos, incluindo 2009, o ônus aos cofres públicos 

devido à isenção fiscal concedida as empresas de comunicação 

chega a R$ 2,8 bilhões, já descontada a inflação acumulada no 

período. Este ano, a modalidade de gasto tributário "horário 

eleitoral" está na 30ª posição no ranking de perdas de 

arrecadação, atrás do Simples Nacional e do Programa Nacional 

de Apoio à Cultura. Apesar de corresponder a apenas 0,7% do 

total de benefícios tributários da Receita previstos para este ano, a 

isenção concedida às empresas de rádio e televisão superam os 

benefícios tributários com o Programa Universidade para Todos 

(Prouni), por exemplo, estimado em R$ 502,8 milhões”. 

Verifica-se, portanto, que a proposta em análise, à luz do art. 17 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101/2000), fixa para o ente público 

obrigação legal por um período superior a dois exercícios, constituindo despesa obrigatória de 

caráter continuado. Além disso, o custo eleitoral e a renúncia fiscal farão parte desse nosso 

processo. Dessa forma, conforme o § 1º do mencionado dispositivo, “os atos que criarem ou 

aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no 

inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio”. O art. 16, inciso I, da 

referida norma preceitua que: 

“Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado 

de: 

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 

que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes. 

..........................................................................................................” 

 

No mesmo sentido, dispõe a Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009. (LDO 2010): 

“Art. 123. Os projetos de lei e medidas provisórias que importem ou 

autorizem diminuição da receita ou aumento de despesa da União no 

exercício de 2010 deverão estar acompanhados de estimativas desses 

efeitos, para cada um dos exercícios compreendidos no período 2010 a 

2012, detalhando a memória de cálculo respectiva e correspondente 

compensação.” 

Corroborando com o entendimento dos dispositivos supramencionados, a Comissão de 

Finanças e Tributação editou a Súmula nº 1, de 2008, que considera incompatível e inadequada a 
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proposição que conflite com a LRF, ao deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e de 

demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, exarada nos seguintes termos: 

SÚMULA nº 1/08-CFT: 

“É incompatível e inadequada a proposição, inclusive em 

caráter autorizativo, que, conflitando com as normas da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal - deixe de apresentar a estimativa 

de seu impacto orçamentário e financeiro bem como a 

respectiva compensação.” 

Quanto ao exame de adequação da proposta com o Plano Plurianual – PPA 2008-2011, 

constata-se que não existe ação específica para criação desses cargos eletivos. Por sua vez, a Lei 

Orçamentária Anual – LOA 2010 não prevê recursos para esta iniciativa. 

3. VOTO 

Diante do exposto, submeto a este colegiado meu voto pela incompatibilidade com as 

normas orçamentárias e financeiras e pela inadequação orçamentária e financeira do Projeto de 

Lei nº 5.279, de 2009. 

 

Sala das Comissões, em        de novembro de 2008. 

 

 

 

Deputado ARNALDO MADEIRA 

PSDB-SP 
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