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INTRODUÇÃO 
 
 
Em sede de abertura dos estudos, é oportuno 

destacar que a presente tese habita a área do conhecimento 
humano referente às relações exteriores interestatais e à sua 
regulação pela ordem jurídica internacional, mais 
precisamente a parte relativa aos processos de integração 
entre países. 

O fenômeno da globalização consiste no primeiro 
elemento de contextualização da investigação agora 
engendrada, pois ele foi capaz de colocar em curso um 
encadeamento de acontecimentos que afetaram toda a raça 
humana. Fala-se aqui não só de uma maior interdependência 
econômica entre as nações do planeta, mas também de uma 
maior interação social e política entre pessoas, Estados e 
organizações mundo afora. Em meio a esse cenário, é 
perceptível que o fenômeno globalizante, angulado de uma 
forma adequada, possui um viés benéfico e desejado no seio 
da sociedade internacional, qual seja: o sentimento de 
cooperação lato sensu e de congraçamento entre os povos. 

Entretanto, com o passar dos anos, uma 
consciência coletiva dentro da mesma sociedade 
internacional passou a sentir que os efeitos da globalização 
não são todos favoráveis. Muito se tem ouvido, falado e 
escrito sobre um viés nefasto do referido fenômeno. Dentro 
de um ponto de vista mais crítico, não é raro encontrar a 
associação dele com resultados de desigualdades entre as 
nações do mundo e dentro destas e, igualmente, com a 
exclusão de pessoas ou de países inteiros dos benefícios 
gerados pela interdependência econômica, social, 
tecnológica, política etc. Cada vez mais, os efeitos dos 
movimentos globalizantes são investigados, empírica ou 
cientificamente, no intuito de diagnosticar o impacto 
positivo ou negativo desse fator nos rumos da humanidade. 



20 | Marcelo Mauricio da Silva 
 

Na esteira de tal ação contemporânea, aparecem as 
relações exteriores de integração entre países. A formação 
dos blocos multinacionais no seio da sociedade internacional 
é uma consequência direta do fenômeno da globalização, um 
subproduto advindo da própria matriz e que conserva a 
mesma dualidade, qual seja: a perspectiva em potencial de 
gerar efeitos positivos e negativos nacional e 
internacionalmente. Mais uma marca característica que os 
processos de integração recebem de herança, sem dúvidas, é 
o caráter multifacetário; ou seja, tais blocos podem abarcar 
qualquer segmento da sociedade organizada e ter como 
objetivos estratégicos, em conjunto ou separadamente, 
aspectos de alçada econômica, social, política, cultural etc. 

Um segundo elemento contextualizador do 
presente texto é o mundo do trabalho e a sua ordem 
sociojurídica internacional. Nesse âmbito, estuda-se uma 
teoria de maior vocação social e humanista, com maior 
sensibilidade para a proteção dos direitos humanos dos 
trabalhadores e mais crítica quanto ao fenômeno da 
globalização e aos processos de integração entre países. O 
ponto fulcral da abordagem sociolaboral em comento fica 
por conta da atuação da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), especialmente no que se refere ao seu 
programa de trabalho decente, o qual diz respeito ao 
conjunto de princípios, direitos e objetivos estratégicos – 
políticas públicas – essenciais fixados pela OIT e atinentes à 
promoção e à salvaguarda do mundo do trabalho. 

No orbe da sociedade internacional e da sua 
regulação jurídica, o signo do trabalho decente materializou-
se e positivou-se como um plano de ação alternativo, 
podendo assumir uma índole governamental ou mesmo 
intergovernamental, com o intuito de impulsionar a 
perspectiva da justiça social e, por essa via, tentar diminuir 
as diferenças sociais e tornar equitativo o fenômeno da 
globalização, bem como os movimentos globalizantes de 
integração. 
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Logo, o quadro desenhado até o atual momento, 
focado nos processos de integração e nos assuntos 
internacionais relativos ao mundo do trabalho e ao trabalho 
decente, serve de pano de fundo para emoldurar o tema e o 
problema desdobrado na corrente tese doutoral. Portanto, 
com o fito de tornar o presente estudo mais centrado e 
delimitado quanto ao campo temático, esta tese resolveu 
adotar como objeto de estudo um processo de integração 
específico, mais precisamente, o bloco multinacional 
constituído no cone sul – porção mais austral da América do 
Sul –, denominado de Mercado Comum do Sul (Mercosul). 

Uma vez realizada acima a descrição do contexto 
investigativo que envolve a presente tese doutoral, as 
explicações acerca do tema averiguado neste texto restam 
facilitadas quanto à sua compreensão, pois estão fixados os 
pontos cardinais do estudo, os quais são: o processo de 
integração no cone sul e a ordem sociojurídica internacional 
relativa ao signo do trabalho decente. Dado o fator 
multifacetário inerente aos processos de integração, o 
Mercosul será ponderado a partir da sua faceta trabalhista, 
tanto institucional quanto juridicamente. 

O tema abarcado nesta tese doutoral torna-se 
cristalino, uma vez que versa sobre a dimensão sociolaboral 
do Mercosul, todavia, sob o prisma do trabalho decente. Em 
outras palavras, os compartimentos institucionais 
mercosurenhos relativos ao mundo do trabalho, assim como 
o conjunto de normas que os abarcam, serão alvos da 
presente análise e interpretados com base nos parâmetros 
sociolaborais encontrados na ordem internacional 
motorizada pela OIT, referente ao signo do trabalho 
decente. 

A abordagem temática proposta neste texto é uma 
iniciativa no sentido de promover o debate acerca dos 
problemas sociais carreados nos movimentos globalizantes 
de integração entre países. Sobre tal questão, os blocos 
multinacionais formados mundo afora não foram capazes de 
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solucionar mazelas sociais sérias, como o desemprego, o 
subemprego, o informalismo, o dumping social, entre outras, 
não sendo o Mercosul uma exceção ao referido contexto. 

Considerando que o bloco do cone sul possui mais 
de vinte anos de constituição e que, até os dias atuais, 
continua afetado por sérios entraves integracionistas 
(ideológicos, institucionais, jurídicos e sociolaborais), é de se 
perguntar: o signo do trabalho decente influi no âmbito de 
atuação da dimensão sociolaboral mercosurenha? Há uma 
sintonia entre ambos? Em um cenário mais amplo, relativo 
ao bloco como uma unidade, meditando sobre a estrutura 
institucional e jurídica implantada nesse processo, também é 
possível perguntar: é seguro afirmar que o Mercosul é adepto 
ao trabalho decente? 

Com o desiderato de responder às questões 
levantadas acima, a presente pesquisa objetivou, em seu 
primeiro capítulo, reunir o conhecimento científico acerca 
do Direito Internacional Público, mais precisamente a parte 
que regula os processos de integração e o aparecimento dos 
blocos multinacionais, para estabelecer um pilar teórico 
sobre o primeiro elemento contextualizador do tema em 
foco. Depois, no segundo capítulo, empregou-se o mesmo 
procedimento para estabelecer um segundo pilar teórico, 
dessa vez acerca do mundo do trabalho e do signo do 
trabalho decente; logo, vislumbrou-se a ordem jurídica 
internacional de proteção aos direitos humanos, assim como 
a ordem sociojurídica referente ao Direito Internacional do 
Trabalho. 

Ato contínuo, no terceiro capítulo desta tese, o 
objetivo foi analisar a ideologia integracionista contida nos 
escopos estratégicos do bloco do cone sul, além dos detalhes 
organizacionais da sua vigente estrutura jurídica e 
institucional, sempre os observando desde o prisma 
sociolaboral. No último capítulo, restou cumprido o objetivo 
de diagnosticar o atual estágio de evolução do Mercosul 
(ideológico, jurídico e institucional), mas, principalmente, 
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buscou-se compreender a sua dimensão sociolaboral sob o 
ponto de vista internacionalista, relativo ao signo do trabalho 
decente. Em um olhar amplo e sintético acerca desta 
pesquisa, é seguro atestar que ela, como objetivo geral, 
almejou avaliar o Mercosul usando o universo trabalhista, 
representado pelo emblema do trabalho decente, como 
critério para se chegar ao atual estágio de evolução 
integracionista intrabloco. 

Isto posto, o próximo passo é esclarecer a respeito 
dos mecanismos metodológicos utilizados para o fiel 
cumprimento dos objetivos traçados nesta tese. Atentando-
se para o fato de que a escolha da metodologia depende do 
problema em estudo, é melhor perceber que, em termos 
gerais, a pesquisa engendrada foi do tipo aplicada, pois lidou 
com um conhecimento útil à solução de entraves sociais e 
jurídicos; também foi uma pesquisa qualitativa, uma vez que 
os processos investigativos empregados foram tão 
importantes quanto os próprios resultados; outrossim, foi 
uma pesquisa explicativa, haja vista que perseguiu a 
identificação de fatores que interferem nos acontecimentos 
e nos fenômenos estudados; e, por fim, adotou o desenho 
investigativo no formato de um estudo de caso, pois se 
debruçou majoritariamente sobre as especificidades de uma 
Organização Internacional predeterminada – o Mercosul – e 
a sua faceta sociolaboral como uma unidade de análise 
(BOAVENTURA, 2011, p. 56). 

Ainda no âmbito metodológico, em linhas gerais, a 
presente tese desenvolveu uma investigação pautada na 
perspectiva de uma dogmática jurídica mais epistemológica 
(ALEXY, 2011), isto é, mais racional e reconhecedora das 
disposições do direito positivo, porém, sem a radicalização 
de um positivismo exacerbado. Nessa vereda, a pesquisa 
adotou o método indutivo para examinar os dados obtidos a 
partir das fontes de estudo do Direito. Assim, em uma 
primeira casta, foram utilizados os diplomas normativos 
relativos ao direito de integração do Mercosul, tanto 
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originários (Tratados Internacionais fundacionais) quanto 
derivados (Decisões, Resoluções e Diretrizes institucionais), 
como fontes legislativas; todavia, também foram 
empregados Tratados, Declarações, Convenções e Pactos 
internacionais pertencentes ao marco regulatório do Direito 
Internacional Público e ao Direito Comunitário da União 
Europeia. Em uma segunda casta de fontes do Direito, 
foram usadas a doutrina, os princípios gerais e a 
jurisprudência internacionalista. 

Consoante ficou entendido anteriormente, o uso 
dessas fontes é justificado em face do objeto de estudo, o 
vigente Mercosul. Com isso, os dados coletados não 
contemplaram uma análise histórica sobre os antecedentes 
de integração sul-americana, visto que o problema 
enfrentado não exigia tal recorte. No mesmo sentido, não 
houve uma compilação de informações sobre os 
ordenamentos jurídicos nacionais dos países participantes do 
bloco do cone sul, um estudo de direito comparado, pois tal 
approach não seria adequado. 

Para terminar as explicações sobre as escolhas 
metodológicas referentes a esta pesquisa, cabe apenas fazer 
uma breve menção à existência de alguns fatores de 
interdisciplinaridade científica, pois, no transcorrer desta 
tese doutoral, nem todas as fontes utilizadas foram de 
origem jurídica, já que também fizeram parte do referencial 
teórico aqui implementado alguns elementos emprestados 
de outras áreas do conhecimento humano. Um deles é a 
escala para se medir os níveis de integração econômica em 
um bloco multinacional, saber advindo da literatura 
especializada na Economia Política. Outro consiste na teoria 
das áreas monetárias ótimas, saber não jurídico que advém 
da literatura inerente à ciência econômica. O último caso 
corresponde aos empréstimos vindos da doutrina 
sociológica, mais precisamente a teoria social do trabalho e 
os axiomas da justiça e da solidariedade social. 
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Diante das aclarações realizadas nesta seção 
introdutória, fica claro que a presente tese veicula uma 
pesquisa original e inédita. Apesar da existência de outros 
estudos voltados para o Mercosul e para a sua dimensão 
sociolaboral – inclusive alguns utilizados como bibliografia 
neste texto –, percebe-se que a angulação investigativa 
perpetrada agora é sem precedentes na literatura 
especializada. Portanto, antes de finalmente se adentrar no 
desenvolvimento, cumpre cientificar que a corrente tese 
doutoral está dividida em quatro compartimentos principais, 
uma seção de conclusão, uma seção de referências, um 
apêndice (esquema dos compartimentos do Mercosul com 
funções sociolaborais) e mais dois anexos (uma cópia do 
esquema oficial da estrutura institucional do Mercosul e uma 
cópia da Declaração Sociolaboral do Mercosul). 



CAPÍTULO I: 

“A ORDEM JURÍDICA 
DA SOCIEDADE 

INTERNACIONAL E OS 
PROCESSOS DE 
INTEGRAÇÃO” 

 
1 ALGUMAS NOÇÕES PRELIMINARES: A 

GLOBALIZAÇÃO E OS ESTADOS NACIONAIS 
 
O propósito deste capítulo inicial é construir um 

conhecimento de meio, em outras palavras, sedimentar uma 
análise acerca da evolução da ordem jurídica no âmbito 
internacional para que a tese aqui discorrida possa ser mais 
bem entendida em seus próximos compartimentos. Logo, 
em sede de noções preliminares, necessário se faz 
compreender os caminhos trilhados pelas relações 
internacionais até se chegar aos movimentos de integração 
dos Estados nacionais, bem como a regulação desses 
fenômenos pelo Direito. 

Para que o problema jurídico aqui enfrentado seja 
melhor percebido, é imperioso fixar como pano de fundo as 
alterações sociais vividas pela humanidade nas últimas 
décadas, o famigerado fenômeno da globalização – ou para 
alguns, mundialização. Segundo Giddens (2003, p. 21), “a 
globalização é política, tecnológica e cultural, tanto quanto 
econômica”. Evidentemente, o fato em comento 
desenvolve-se em vários campos, sendo o prisma econômico 
a face que mais chama a atenção, especialmente quanto à 



Integração e Trabalho Decente | 27 
 

mundialização dos mercados de consumo e dos fatores de 
produção. 

A progressão e a difusão tecnológica são aspectos 
primordiais no desenvolvimento da globalização, já que essa 
permitiu e permite a viabilização em escala mundial de um 
grande fluxo de ideias, de informações e de pessoas. A 
intensa transferência de bens, de serviços e de capitais 
tornou-se a normalidade e elevou a esfera dos negócios a 
patamares nunca antes alcançados. 

É inconteste que existe uma ação de fusão global, 
uma somação entre as sociedades, um processo irreversível 
de mistura entre seres humanos que não se desenvolve em 
um solo nacional, mas sim no domínio das pessoas e das 
temáticas inerentes a elas.  

É fácil deduzir que, por envolver as pessoas, a 
globalização afetou e afeta o comportamento dos Estados 
nacionais, haja vista que eles foram forçados a sair do 
isolamento clássico quanto à forma de relacionar-se com 
outras nações soberanas, ou seja, o insulamento que até 
então era característico nas relações entre países deixou de 
ser regra. Seguindo esse fio de pensamento, no século XV, o 
retrato do passado era de um Estado que lutava contra forças 
estrangeiras para impor o seu imperium a um espaço 
territorial. A postura clássica de encapsulamento dos 
Estados era justificável, já que tais nações enfrentavam um 
processo de formação, uma fase de afirmação em que não 
seria salutar uma influência dita como estrangeira. 

A concepção de Estado nacional desenvolve-se 
como contraponto em relação à ideia de império, pois a 
supremacia da pátria comanda uma oposição a um domínio 
universal. Em 1795, Kant (2011, p. 50) expressava o seu 
ponto de vista acerca da formação dos Estados, dizendo que 
“cada povo encontra à sua frente um outro povo que o 
incomoda como vizinho, contra quem ele tem de instituir-se 
internamente em um Estado para, como potência, estar 
preparado contra este”. Por razões como essas, 



28 | Marcelo Mauricio da Silva 
 

costumeiramente, as relações entre Estados eram escassas, 
quando muito não passavam de conversas pouco profundas 
e impregnadas de desconfianças mútuas e rivalidades. 

A época atual é completamente diferente. 
Vislumbra-se hoje a interdependência econômica das 
nações, um intenso intercâmbio cultural, bem como uma 
enchente de informações que varrem o globo terrestre em 
questão de segundos via a rede mundial de computadores. 
Os acontecimentos hodiernos induzem à crença na 
cooperação de toda a humanidade, tornando coloquial o 
raciocínio de que alguns problemas nacionais encontram 
solução no âmbito internacional, mediante a colaboração 
entre os povos de todo o planeta. 

A mesma lição serve aos governos, pois as tomadas 
de decisões nacionais não mais dependem exclusivamente 
do contexto doméstico, havendo uma transcendência 
política ao âmbito mundial e a relativização de algumas 
percepções tradicionais, como, por exemplo, o conceito de 
soberania. 

O processo globalizante afetou os elementos 
constitutivos dos Estados nacionais e, consequentemente, 
alterou os comportamentos governamentais. As relações 
internacionais estão ampliando-se e não há mais barreiras 
que impeçam as atualizações políticas, logo, a teoria geral do 
Estado deve adaptar-se sob pena de perder o seu valor 
analítico. 

As nações soberanas do globo terrestre nunca 
haviam experimentado tamanho grau de proximidade antes. 
Modernamente, elas passaram a cooperar entre si para 
desenvolver vínculos internacionais que buscam a 
coordenação dos interesses nacionais comuns e, 
obviamente, o atingimento deles. A articulação passou a ser 
encarada pela maioria dos países como uma postura capaz 
de colocar em marcha um desenvolvimento econômico 
acelerado, com alta nos índices de empregabilidade, além de 
fomentar a inovação tecnológica e a circulação de bens e 
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serviços; isto é, tornou-se uma maneira de maximizar as 
potencialidades domésticas dentro da atual perspectiva 
global. 

 
2 O DIREITO INTERNACIONAL COMO 

ELEMENTO DE COORDENAÇÃO GLOBAL 
 
Não mais se admite que o direito seja 

compreendido tal como era em séculos passados, em que a 
ordem internacional caracterizava-se pela justaposição de 
países que coexistiam a partir de regras mínimas de 
convivência, todas destinadas a assegurar a mútua existência 
nacional. Nesse tempo pretérito, os elementos constitutivos 
dos Estados (povo, governo, território e soberania) serviam 
para justificar o encapsulamento das nações, para fortalecer 
o pensamento de que era necessário excluir a ameaça 
estrangeira. Tal premissa não parece manter-se válida nos 
dias de hoje, pois em tempos de cooperação mundial a 
tendência é pela crença de que todas as pessoas participem 
de um único povo, a humanidade; formem um único 
governo, o dos homens; e estabeleçam um direito comum a 
eles. 

Nesse sentido, é imperioso que a ciência jurídica 
busque atualizar-se adequadamente, que acompanhe as 
evoluções ocorridas no seio da sociedade e das relações 
internacionais. Na medida em que os vínculos sociais 
passaram a convergir para uma nova realidade, cabe ao 
direito escoltar esses novos rumos. 

 
2.1 O CLÁSSICO DIREITO INTERNACIONAL 

 
A percepção clássica do Direito Internacional (DI) 

pode ser mais bem compreendida por via das doutrinas 
elaboradas por autores como Grotius (1583-1645), Vattel 
(1714-1767) e Kant (1724-1804); particularmente, essas 
teorias sedimentaram a certificação da autonomia 
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internacionalista como ramo da ciência jurídica. Mediante a 
construção doutrinária – também histórica – em comento, 
aliada ao reconhecimento e a vontade dos sujeitos membros 
da sociedade internacional, a independência do DI adquiriu 
um patamar de imperativo categórico. 

Tradicionalmente, conforme Kant (2011), todo 
indivíduo capaz de influenciar outro indivíduo deve estar 
abaixo, ou subordinado a alguma constituição civil 
republicana. Ato contínuo, toda constituição jurídica deve 
ser entendida sob o ponto de vista das pessoas que estão 
sujeitas a ela, da seguinte forma: 1 – a constituição segundo 
o direito civil de Estado dos homens em um povo (ius 
civitatis); 2 – a constituição segundo o direito internacional 
dos Estados em relação uns aos outros (ius gentium); e 3 – a 
constituição em relação ao direito cosmopolita, ou seja, 
Estados e indivíduos devem ser considerados cidadãos de 
um Estado universal da humanidade (ius cosmopoliticum). 

Do ponto de vista habitual – considerando o ano 
de 1795 –, o pensamento kantiano já apontava para a 
importância de se estancar as relações internacionais 
violentas e anárquicas entre as nações e, igualmente, 
planificava uma teoria política que conjugava uma 
constituição republicana (democrática) a uma política 
externa comprometida com a garantia da paz entre os povos. 
Somente assim o Estado seria capaz de perseguir o seu 
próprio desenvolvimento nacional. 

O direito, até então, apenas conhecia o ius civitatis e 
o ius gentium; o denominado direito cosmopolita é 
introduzido por Kant como condição ativa para a paz 
perpétua. Sobre o ius cosmopoliticum, assevera o autor: 

 
Trata-se aqui, como nos artigos precedentes, não de 
filantropia, mas do direito, e hospitalidade significa, 
aqui, o direito de um estrangeiro, por conta de sua 
chegada à terra de um outro, de não ser tratado 
hostilmente por este [...] já que agora a comunidade 
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(mais estreita, mais larga), difundida sem exceção 
entre os povos da Terra, foi tão longe que a infração 
do direito em um lugar da Terra é sentido em todos, 
não é, assim, a ideia de um direito cosmopolita 
nenhum modo de representação fantasioso e 
extravagante do direito, mas um complemento 
necessário do código não escrito, tanto do direito de 
Estado como do direito internacional, para um 
direito público dos homens em geral e, assim, para a 
paz perpétua, da qual pode-se aprazer encontrar-se 
na aproximação contínua somente sob esta 
condição1. 

 
A razão kantiana vaticina que as mesmas forças que 

atuam no sentido de coagir as pessoas a associarem-se dentro 
de um Estado também atuam sobre os Estados para que eles 
formem uma liga de nações ou, como o próprio filósofo 
denomina, uma “federação mundial cosmopolita”, no 
intuito de abandonar as agressões mútuas e de atingir a paz 
perpétua. Nas palavras de Kant: 

 
Para os Estados, em relação uns com os outros, não 
pode haver, segundo a razão, outro meio de sair do 
estado sem leis, que encerra mera guerra, a não ser 
que eles, exatamente como os homens individuais, 
desistam de sua liberdade selvagem (sem lei), 
consintam a leis públicas de coerção e assim formem 
um (certamente sempre crescente) Estado dos 
povos (civitas gentium), que por fim viria a 
compreender todos os povos da Terra. Já que eles, 
porém, segundo sua ideia do direito internacional, 
não querem isso de modo algum, por conseguinte o 
que é correto in thesi repudiam in hypothesi; então, no 
lugar da ideia positiva de uma república mundial, 
somente pode deter a corrente da inclinação hostil e 

                                                      
1 KANT, Immanuel. À paz perpétua. Tradução de Marcos Zingano. Porto 
Alegre: L&PM Pocket, 2011. p. 41. 
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retraída ao direito o substituto negativo de uma liga 
consistente, sempre expansiva e que repele a guerra, 
ainda que com o perigo constante de seu 
rompimento2. 

 
Consoante o exposto até agora, o ius cosmopoliticum 

era uma projeção kantiana e não uma realidade factível, 
apenas uma ideia nascida de uma mente à frente da sua 
época. Em verdade, no ano de 1795, Kant (2011) afirmava 
com pragmatismo que – no seio das relações internacionais 
– os Estados eram os únicos sujeitos de direito internacional, 
inclusive sugerindo a nomenclatura “direito interestatal”. 
Obviamente, o pensador em comento não viveu o suficiente 
para presenciar as mudanças pelas quais a sociedade 
moderna passou, nem para vivenciar a materialização de 
muitas de suas planificações teóricas, mas é fato que os ideais 
de uma federação mundial cosmopolita inspiraram toda uma 
progressão científica e social. 

 
2.2 O DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 
Uma vez reconhecida a importância das teorias 

clássicas – representadas aqui pela doutrina kantiana – para 
a evolução e para a consolidação do direito internacional, a 
partir de agora, necessário se faz vislumbrar a atualidade 
acerca desse ramo autônomo da ciência jurídica. De pronto, 
cabe esclarecer que a corrente tese reside na porção do DI 
relativa à sociedade internacional e à atuação dos seus 
sujeitos participantes, precisamente às relações exteriores 
que visam a paz, a segurança, o desenvolvimento e a 
estabilidade mundial; tal âmbito é reconhecido na literatura 
especializada como o Direito Internacional Público (DIP). 

                                                      
2 KANT, Immanuel. À paz perpétua. Tradução de Marcos Zingano. Porto 
Alegre: L&PM Pocket, 2011. p. 36. 
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Intencionalmente, omitem-se nesta tese outras 
partes do direito internacional, como, por exemplo, o direito 
internacional privado, uma vez que ele não pertence ao 
universo dos objetivos projetados aqui. Com tal medida, 
procura-se reconhecer o fato de que, modernamente, o DI 
tornou-se vasto e complexo em razão do aprofundamento 
nas relações exteriores e da multiplicidade dos temas 
envolvidos em tal orbe. Igualmente, busca-se manter a 
fidelidade científica às subdivisões existentes no ramo 
jurídico citado. 

Feito o aviso acima, sabe-se que o Direito 
Internacional Público corresponde à ordem jurídica da 
sociedade internacional. Para a perfeita compreensão acerca 
do DIP, é imperioso perceber que existem necessidades e 
aspirações sociais que só podem ser alcançadas em um 
âmbito exterior, além do agrupamento formado no contexto 
de uma determinada nação. A sociedade internacional é 
difundida por meio de vínculos não subordinativos que 
unem os sujeitos internacionais, refletindo a convivência 
voluntária entre eles e constituindo foro para a discussão 
sobre os rumos das relações internacionais, ato contínuo da 
própria humanidade. 

Uma vez fixado o entendimento acima, resta 
abranger quem são os participantes da sociedade 
internacional. Certamente, já está compreendido que os 
Estados nacionais são os principais atores das relações em 
comento, contudo também compõem tal universo as 
organizações internacionais e os indivíduos (pessoas físicas e 
jurídicas) afetados pelo contexto internacional. Mazzuoli 
afirma: 

 
A realidade atual do Direito Internacional Público, 
com a multiplicação das organizações internacionais 
e de outras coletividades chamadas de não estatais 
(como os beligerantes, os insurgentes, os 
movimentos de libertação nacional etc.), passa ao 
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largo daquela realidade até então presente no cenário 
internacional do entre-guerras, que entendia esta 
mesma sociedade internacional como o conjunto de 
nações civilizadas [...]3. 

 
Fato é que entidades das mais diversas naturezas e 

finalidades, como a Organização das Nações Unidas (ONU), 
a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a 
Organização Mundial do Comércio (OMC) etc., passaram a 
figurar com muita frequência nas relações exteriores e 
ganharam o reconhecimento dos demais sujeitos de direito 
internacional, em alguns momentos, intervindo nos 
relacionamentos entre os Estados soberanos, em outros, 
tratando autonomamente de sua própria composição e da 
sua atuação para com outras organizações internacionais. 

 A inclusão de mais sujeitos capazes de atuar 
internacionalmente e a atualização das formas de atuação no 
âmbito exterior forçaram o direito a adaptar-se. Podesta 
Costa e Ruda (1988, p. 3) esboçam a seguinte caracterização 
acerca do DIP: “el conjunto de normas jurídicas que rigen la relación 
de los Estados entre sí y también la de éstos con ciertas entidades que, 
sin ser Estados, poseen personalidad jurídica internacional”. A 
concepção transcrita enaltece um ângulo subjetivo, ou seja, 
utiliza como critério conceitual a percepção dos sujeitos que 
participam das relações em comento. 

Todavia, outras abordagens e critérios podem ser 
adotados. Com o intuito de aprofundar o conhecimento 
acerca do direito internacional público, também é 
interessante enxergar essa porção da ciência partindo de um 
ângulo temático. Em uma percepção mais penetrante – pois 
unem os sujeitos aos temas regulados pelo DIP –, Mazzuoli 
define: 

 

                                                      
3 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 7. 
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 57. 
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Conjunto de princípios e regras jurídicas 
(costumeiras e convencionais) que disciplinam e 
regem a atuação e a conduta da sociedade 
internacional (formada pelos Estados, pelas 
organizações internacionais intergovernamentais e 
também pelos indivíduos), visando alcançar as metas 
comuns da humanidade e, em última análise, a paz, 
a segurança e a estabilidade das relações 
internacionais4. 

 
Mediante a definição apresentada, restam evidentes 

quais são os assuntos tratados pelo Direito Internacional 
Público, que visa a consecução da paz mundial, a segurança 
global, a estabilidade das relações sociais, o desenvolvimento 
econômico, a proteção dos direitos humanos etc. O rol feito 
é exemplificativo, para não correr o risco de excluir outros 
tópicos possíveis. 

Superado o momento conceitual, cabe agora 
chamar a atenção para dois elementos essenciais sobre o 
contexto das relações internacionais: a autodeterminação 
dos povos e a soberania dos Estados. 

É relevante rememorar que a clássica ordem 
política internacional é direcionada, dentre outros objetivos, 
para salvaguardar a unidade das instituições estatais 
nacionais e para reafirmar os princípios da territorialidade da 
obrigação política, da impessoalidade do comando público e 
da centralização do poder. Os elementos constitutivos do 
Estado, especialmente a soberania, estão posicionados para 
fortalecer a coesão interna e afastar a ameaça estrangeira, 
além de sobrelevar a autodeterminação nacional. 

Logo, diante de tal realidade, a pergunta que surge 
é: existe uma obrigatoriedade do Direito Internacional 
Público considerando a soberania dos Estados nacionais? A 
resposta para essa questão é uma construção doutrinária. Por 

                                                      
4 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 7. 
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 74. 
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via do pensamento de Kelsen (1881-1973), pode-se perceber 
a teoria jurídica conhecida como positivista-voluntarista; tal 
concepção responde à indagação acima positivamente e 
atribui a obrigação de cumprimento nacional aos mandos 
advindos da ordem jurídica internacional ao próprio 
consentimento estatal em sujeitar-se ao DIP. 

Nessa vertente, explica Kelsen (1996), existe uma 
conveniência para os Estados em autolimitarem suas 
vontades soberanas, pois, somente assim, seriam eles 
capazes de perseguir o desenvolvimento nacional, por 
entenderem que o direito internacional é benéfico para a 
consecução da paz e do progresso global. Em outras 
palavras, os sujeitos estariam submetidos ao direito exterior, 
uma vez que manifestaram livremente suas vontades nesse 
sentido, já que anuíram com as condições previstas nas 
relações desenvolvidas no seio da sociedade internacional, 
logo, perfectibilizando o pacta sunt servanda. 

A explanação kelseniana reaviva a ideia de Kant 
(2011) – já trabalhada no item I.2.1 – sobre a instauração de 
uma federação mundial cosmopolita, em que o mesmo 
empuxo que impele as pessoas a combinarem-se no formato 
de um Estado também age sobre os Estados para que eles 
estabeleçam uma união de nações, visando a cessação das 
agressões recíprocas. 

Progredindo no pensamento voluntarista, Vattel 
(2008) atribui a obrigatoriedade em comento a um acordo 
coletivo, ou seja, coletivamente os sujeitos participantes das 
relações exteriores reconhecem a validade do direito 
internacional e, consequentemente, ficam sujeitados a 
cumpri-lo de boa-fé. 

A corrente voluntarista exposta acima é muito 
importante para a consolidação de uma teoria geral acerca do 
direito internacional público, entretanto ela já não consegue 
explicar algumas situações encontradas na moderna 
sociedade. Por exemplo, se a obrigatoriedade do DIP surge 
exclusivamente da autonomia de vontade estatal, como um 
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país pode ser compelido ao cumprimento de uma regra 
internacional contra a sua vontade? Em razão de 
questionamentos como esse, o voluntarismo foi sucedido 
por uma outra vertente, a corrente objetivista. 

O objetivismo consiste em uma repaginação da 
teoria voluntarista, pois atribui a obrigatoriedade do direito 
internacional não só à vontade dos Estados nacionais, mas 
também aos apelos e às necessidades dos grupos humanos 
que compõem a sociedade internacional. Duguit (1859-
1928) chega a cunhar o termo “positivismo sociológico”. 
Fato é que mediante tal concepção doutrinária foi adicionada 
ao DIP uma dimensão ética, sensível às reivindicações 
sociais, mais próxima do jusnaturalismo. 

Duguit (2009) ainda esclarece que o substrato 
humano deve ser dominante nas relações exteriores e na 
regulação que o direito proporciona, pois alguns preceitos 
fundantes da ordem internacional existem 
independentemente da vontade e do consentimento dos 
Estados, sendo eles naturais à própria condição humana e ao 
viver em sociedade. Com isso, buscou-se conferir ao direito 
internacional público uma libertação em relação às amarras 
estatais e reforçar a imperatividade normativa desse ramo 
jurídico. 

Para exemplificar e corporificar a corrente 
objetivista, bem como demonstrar hipóteses em que o 
Estado nacional pode ser submetido a um comando de 
direito internacional contra a sua vontade, cita-se o contexto 
referente ao jus cogens (direito cogente). O artigo 
quinquagésimo terceiro5 da Convenção de Viena (ONU, 

                                                      
5 Artigo 53 – É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, 
conflite com uma norma imperativa de Direito Internacional geral. Para 
os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito 
Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade 
internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma 
derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior 
de Direito Internacional geral da mesma natureza.  
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1969) prevê essa classe de normas que são imperativas, 
inderrogáveis e fundamentais do ponto de vista do DIP. 

O direito cogente corresponde ao mínimo patamar 
jurídico concernente à sociedade internacional. São normas 
fundamentais do DIP que privilegiam o respeito ao 
indivíduo e aos grupos humanos. Não existe um rol taxativo 
de temas identificados como cogentes, ou mesmo uma 
expressão exata de quais regras são e quais regras não são 
pertencentes a essa classe fundamental. Tal fato ocorre 
porque a classificação depende do reconhecimento dos 
sujeitos internacionais. Logo, são exemplos de temas 
imperativos, conforme o critério apontado: a proibição do 
uso da força militar nas relações internacionais; os assuntos 
de segurança quanto ao poderio bélico e nuclear; e, 
principalmente, o respeito aos direitos humanos. 

Diante de tais características, percebe-se que as 
normas de jus cogens são integrantes do marco regulatório do 
DIP e, ao mesmo tempo, são medidas limitadoras das 
soberanias nacionais, pois comandam os Estados, mesmo a 
contragosto, a respeitar os direitos atinentes aos indivíduos 
e à própria sociedade internacional. O direito cogente pode 
ser dito como antipositivista, pois, conforme explicita o 
artigo sexagésimo quarto6 da mesma Convenção de Viena 
(ONU, 1969), são capazes de invalidar tratados injustos 
apesar da sua validade formal. 

Tal exemplo comprova que o direito internacional 
público possui autonomia e obrigatoriedade quanto aos 
Estados, não sendo ele um refém das vontades e dos 
interesses nacionais. Comprovadamente, é seguro afirmar 
que esse ramo do direito condiciona e relativiza a soberania 
estatal, sem anulá-la, muito pelo contrário, respeitando-a e 
posicionando-a em harmonia com a sociedade internacional 

                                                      
6 Artigo – 64 – Se sobrevier uma nova norma imperativa de Direito 
Internacional geral, qualquer tratado existente que estiver em conflito 
com essa norma torna-se nulo e extingue-se.  
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e no sentido de privilegiar a substância humana nas relações 
exteriores. 

As circunstâncias trabalhadas acima autorizam o 
direito internacional público a assumir características 
peculiares. Na visão de Pizzolo (2010), a grande marca dessa 
porção da ciência jurídica é que ela apresenta-se como um 
direito de coordenação, ou seja, pretende articular as relações 
entre os Estados, entre esses e as organizações internacionais 
e dessas entre si. Além disso, ele deve coordenar, haja vista 
que a ordem jurídica da sociedade internacional não atua 
mediante a figura de um governo central subordinativo, mas 
sim por via de governanças, o que significa afirmar que o 
DIP propõe-se a definir práticas sociais, a guiar as atuações 
dos sujeitos participantes das relações exteriores, a servir na 
pacificação de conflitos, entre outras situações, mas sempre 
respeitando a autodeterminação dos povos e a soberania dos 
Estados. 

A coordenação entre sujeitos internacionais 
independentes não pode acontecer em um eixo vertical e 
hierarquizado, pelo contrário, ocorre mediante um plano 
horizontal respeitador das soberanias nacionais envolvidas 
nas relações exteriores. Nesse contexto, não existe um órgão 
com jurisdição global capaz de impor seus mandos aos 
participantes, por isso, há governança e não governo. 

Para completar a caracterização acerca do direito 
internacional, bem como reafirmar a sua obrigatoriedade e 
autonomia como ramo do direito público, resta desvendar a 
relação existente entre o DIP e os ordenamentos jurídicos 
nacionais, no sentido de comprovar que o primeiro é 
condicionante dos segundos. 

A primazia do DIP sobre os ordenamentos 
jurídicos nacionais representa um princípio geral de direito 
consagrado pela ordem positiva internacional e pelos 
costumes universais convencionados pelos sujeitos que 
compõem a sociedade mundial. O fato de uma lei (latu sensu) 
interna não prevalecer sobre um tratado internacional 
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materializa outra grande marca do DIP nos dias atuais. Essa 
verdade jurídica é agasalhada pela Organização das Nações 
Unidas e, consequentemente, escrita tanto no artigo décimo 
terceiro7 da Declaração de Direitos e Deveres dos Estados 
(ONU, 1949) quanto no artigo vigésimo sexto8 da 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (ONU, 
1969). 

Para Verdross (1969), sob o prisma do direito 
internacional público, entende-se que um país não pode 
escusar-se do cumprimento de uma obrigação assumida no 
orbe das relações exteriores, até mesmo quando ele alegar, 
por exemplo, antinomia normativa com a sua constituição 
nacional, pois o descumprimento do direito externo geraria 
uma responsabilidade internacional do Estado pelo 
inadimplemento perante a sociedade mundial. 

Vale aproveitar esse momento para atestar que o 
instituto da responsabilidade internacional é outro princípio 
geral do DIP. Tal preceito reconhece a igualdade existente 
entre os Estados componentes da sociedade e garante limites 
de atuação no sentido de impedir atos lesivos e prejuízos aos 
sujeitos participantes das relações exteriores. Mazzuoli 
(2013) destaca: 

 
O princípio fundamental da responsabilidade 
internacional traduz-se numa ideia de justiça, 
segundo a qual os Estados estão vinculados ao 
cumprimento daquilo que assumiram no cenário 
internacional, devendo observar seus compromissos 
de boa-fé e sem qualquer prejuízo aos outros sujeitos 
do direito das gentes. Portanto, o Estado é 

                                                      
7 Artigo 13 – Todo Estado tem o dever de cumprir de boa-fé as 
obrigações emanadas dos tratados e de outras fontes de Direito 
Internacional, e não pode invocar disposições da sua própria constituição 
ou de suas leis com desculpa para deixar de cumprir este dever. 

8 Artigo 26 – Todo o tratado em vigor vincula as Partes e deve ser por 
elas cumprido de boa-fé. 
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internacionalmente responsável por toda ação ou 
omissão que lhe seja imputável de acordo com as 
regras do Direito Internacional Público, e das quais 
resulte violação de direito alheio ou violação abstrata 
de uma norma jurídica internacional por ele 
anteriormente aceita9. 

 
Denota-se que o encargo da responsabilidade 

consiste em uma reprimenda de âmbito internacional, capaz 
de coagir os sujeitos participantes das relações exteriores ao 
adimplemento das obrigações assumidas perante a sociedade 
mundial e formalizadas conforme o DIP, inclusive a 
imposição de reconhecer a obrigatoriedade da ordem 
jurídica internacional e a primazia que ela possui sobre os 
sistemas normativos nacionais. 

É salutar esclarecer que a prevalência jurídica 
comentada acima ainda é uma matéria controvertida. O 
postulado em comento não é facilmente digerido pelos 
órgãos institucionais estatais, especialmente os Poderes 
Judiciários nacionais, haja vista o apego ao sentimento pátrio 
e a concepção absoluta da soberania, que ainda são 
corriqueiros em vários países da sociedade internacional. 

Feito tal esclarecimento, aproveita-se para 
mencionar outra perspectiva acerca da relação entre o direito 
internacional e os ordenamentos jurídicos dos Estados 
nacionais. É interessante observar que o moderno DIP 
alargou o seu campo temático de atuação, tanto é que alguns 
assuntos são regidos juridicamente no âmbito interno 
(estatal) e também no orbe da sociedade internacional. 
Assim, considera-se normal que os dois marcos regulatórios 
possam convergir ou divergir sobre uma determinada 
matéria. 

                                                      
9 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 7. 
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 590. 
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Diante da constatação acima, os estudiosos 
especializados costumam problematizar: como integrar 
normativamente as duas ordens jurídicas, a interna e a 
externa? Consultando a literatura internacionalista sobre o 
problema levantado, ensaiam-se duas soluções 
predominantes acerca do problema em comento. Ambas as 
respostas configuram construções doutrinárias e foram 
batizadas de dualismo e monismo. 

A solução dualista é explicada por Jellinek (2000), 
quando ele verbera que os dois ordenamentos jurídicos, o 
interno e o DI, são sistemas independentes, distintos, 
separados e impenetráveis. Logo, consoante essa doutrina, 
seria impossível haver qualquer tipo de integração entre as 
duas classes. 

São três os pilares que sustentam o corrente ponto 
de vista: o primeiro é o argumento de que ambas as ordens 
jurídicas nascem de diferentes fontes, pois o direito interno 
advém da vontade do Estado enquanto que o DI origina-se 
da vontade comum dos envolvidos na relação exterior; o 
segundo é o argumento da diversidade de sujeitos que 
motorizam os sistemas jurídicos, haja vista que no direito 
doméstico as normas são dirigidas aos indivíduos 
submetidos ao Estado enquanto que no DI elas são 
direcionadas aos sujeitos participantes da sociedade 
internacional; o terceiro argumento é o fato de que existem 
instituições jurídicas com naturezas díspares em ambos os 
sistemas, pois apenas na ordem interna de um Estado vivem 
órgãos permanentes garantidores da aplicação do direito e de 
sua força coercitiva. 

Dentro da construção dualista, o direito 
internacional só possui aplicabilidade no âmbito interno 
(estatal) caso haja a recepção de suas regras pelo 
ordenamento nacional. Significa dizer que as normas 
dispositivas originárias do DIP são desprovidas de 
incorporação automática e de aplicação direta à ordem 
jurídica doméstica do Estado. Tais normas não geram, de 
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forma imediata, direitos e obrigações, uma vez que precisam 
ser transformadas em direito positivo interno mediante ato 
específico do Poder Legislativo estatal. 

Para os dualistas, conforme já foi dito, é impossível 
a convergência ou a divergência normativa entre o direito 
internacional e o direito nacional, haja vista que são sistemas 
distintos e separados. Só poderia haver uma relação entre as 
normas quando o DI fosse transformado em regra positiva 
interna, mediante o mecanismo de receptividade. Somente 
nessa via seria admitida uma harmonia ou uma antinomia 
jurídica, todavia, tal fato seria exclusivamente doméstico. 

Quando se adota a teoria dualista, a resolução das 
antinomias normativas originadas pela recepção de uma 
regra internacional é solvida pela própria hierarquia interna, 
prevista no ordenamento jurídico pátrio. Uma possível 
solução seria a lei superior revogar a lei inferior; e, nas 
hipóteses de choque entre preceitos do mesmo nível 
hierárquico, a lei posterior revoga a lei anterior. 

Em outro pórtico, encontra-se a doutrina monista. 
Kelsen (1996) entende que há um monismo jurídico, em que 
o direito é um só e não pode conceber duas ordens distintas 
e separadas. Em verdade, existem dois ramos, o direito 
internacional e o direito doméstico, em um único sistema, o 
Direito. Nas palavras de Mazzuoli (2013, p. 93), “não há, 
para os monistas, duas ordens jurídicas estanques, como 
querem os dualistas, cada uma com o âmbito de validade 
dentro de sua órbita, mas um só universo jurídico, 
coordenado, regendo o conjunto das atividades sociais dos 
Estados, organizações internacionais e indivíduos”. 

Diferentemente do dualismo, a tese monista 
comanda que uma norma de direito internacional tenha 
aplicação no ordenamento jurídico de um Estado nacional 
no momento em que ele se compromete com a sociedade 
global, mediante a ratificação, por exemplo, de um tratado. 
A incorporação da norma exterior ao direito positivo interno 
dar-se-ia concomitantemente, sem qualquer mecanismo de 
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receptividade (transformação), à entrada do preceito no 
âmbito estrangeiro. Logo, a norma permanece internacional, 
mas com validade doméstica. 

Quando se adota o monismo, devido aos 
argumentos engendrados acima e considerando que o 
Direito é uno, é válido perguntar: qual hierarquia possui uma 
regra de DI dentro do sistema jurídico estatal nacional? 
Sobre a questão, a seguinte resposta é dada por Pizzolo: 

 
Desde ya adelantamos que la respuesta a este último 
interrogante tiene mucho ver con el lugar reservado a la norma 
convencional internacional en el orden jurídico local. Si se 
coloca a éstas en el mismo sitio que las leyes ordinarias, 
entonces, en caso de conflicto, cabría aplicar, con todo rigor, la 
máxima romana lex posterior derogat priori generándose, ante 
el incumplimiento, la consiguiente responsabilidad 
internacional del Estado. Por el contrario, si se dota a las 
normas convencionales internacionales de una cualidad de ley 
especial o – en palabras de la doctrina italiana – de norma 
reforzada superior a la ley ordinaria pero inferior a la 
constitución se preserva, en caso de conflicto, en gran medida, 
la jerarquía dentro del orden jurídico estatal de la norma 
internacional10. 

 
Para encerrar o tópico da integração normativa 

entre o sistema jurídico internacional e o interno, cabe 
asseverar que a opção pelo dualismo ou pelo monismo é 
pertinente apenas ao direito constitucional dos países, pois 
cumpre a constituição definir sobre a necessidade, ou não, 
de mecanismos para a recepção da norma exterior no âmbito 
interno. Em outras palavras, é a constituição pátria que adota 
a técnica integrativa, bem como a posição hierárquica do DI 
dentro da ordem jurídica nacional, no caso da opção pela 

                                                      
10 PIZZOLO, Calogero. Derecho e integración regional: Comunidad Andina, 
Mercosur, SICA, Unión Europea. 1. ed. Buenos Aires: Ediar, 2010. p. 
265. 
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teoria monista. Do ponto de vista do direito internacional 
público, é suficiente que o direito doméstico reconheça a 
vigência e a aplicação das normas convencionadas 
internacionalmente, preservando, assim, a obrigatoriedade e 
a primazia de toda a ordem jurídica externa. 

Isto posto, uma vez delineados os traços marcantes 
do DIP, especialmente a sua natureza coordenativa, o passo 
seguinte é avançar nas relações internacionais para alcançar 
os processos de integração entre os sujeitos de direito 
internacional, espécies modernas de vínculos obrigacionais 
que contextualizam o presente texto científico. 

 
3 OS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO E A 

CRIAÇÃO DE BLOCOS MULTINACIONAIS 
 
As relações e o direito internacional passaram por 

um longo processo de construção para atingir os contornos 
conhecidos nos dias atuais – tal edificação não parou e 
continua em construção no tempo presente. Nesta tese já foi 
mencionada a influência do fenômeno da globalização nas 
modernas conexões sociais, inclusive no comportamento 
dos Estados nacionais quanto à forma de relacionar-se com 
outros sujeitos de direito internacional. Cooperação, 
coordenação e articulação passaram a ser palavras 
corriqueiras no âmbito das relações exteriores. 

Ao converterem-se as palavras acima em ações, 
quer dizer, em condutas estatais firmes no sentido da 
convergência de interesses multinacionais, os tratados 
internacionais ganharam um novo signo no âmbito do DIP. 
Mediante esses instrumentos jurídicos, dois ou mais países 
expressam suas vontades de colaborar entre si, além de 
formalizar os objetivos a serem alcançados e os meios pelos 
quais tais desideratos serão concretizados. O liame 
interestatal instaurado tem a profundidade desejada por seus 
participantes, conforme os interesses nacionais de cada 
envolvido, haja vista que se trata de uma relação 
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sinalagmática entre sujeitos autônomos e regulada pelo 
direito. 

As nações participantes da relação internacional 
podem optar por uma articulação mais rasa e tradicional, por 
exemplo, um acordo comercial que culmine com a assinatura 
de um tratado internacional típico; ou, em outra 
possibilidade mais profunda e atual, as nações podem adotar 
um modelo denso de relação, que seria o caso de avençar um 
tratado internacional que preveja a criação de uma estrutura 
organizada permanente, com a concepção de uma 
organização internacional incumbida de perseguir a 
concreção dos objetivos convergentes dos Estados 
participantes em áreas de atuação preestabelecidas por eles. 

As duas possibilidades delineadas acima dão conta 
de uma bifurcação no campo do direito internacional. A 
primeira via, a mais tradicional, aponta para um vínculo de 
cooperação entre os países envolvidos, uma aproximação 
articulada que não inova quanto ao estudo das relações 
exteriores reguladas genericamente pelo DIP (lato sensu). A 
segunda via, mais vanguardista, denota a existência de um 
vínculo de integração entre os países envolvidos, uma 
aproximação agregadora que representa uma perspectiva 
inovadora no ramo das relações exteriores, ato contínuo que 
também repercutirá no direito internacional. 

A partir desse ponto, os vínculos internacionais de 
cooperação não mais contextualizam o estudo agora 
desenvolvido. De agora em diante, necessário se faz, assim 
como a literatura especializada costuma fazer, uma 
diferenciação entre cooperação e integração. No 
pensamento de Böhlke (2008), bem como no de Camisão e 
Fernandes (2005), a iniciativa integrativa pressupõe a 
existência de uma interdependência entre países, bem como 
denota o aparecimento de uma entidade distinta dos Estados 
nacionais envolvidos nas relações exteriores e com anseios 
próprios; tais fatos nunca ocorrerão na outra hipótese. Logo, 
integrar é mais amplo do que cooperar. 
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O alvo deste estudo, sem qualquer dúvida, são as 
relações internacionais que buscam uma profundidade na 
aproximação interestados; dito de outra forma, uma 
integração entre nações. Parece haver um consenso mundial 
de que para fazer frente aos desafios da ordem político-
econômica hodierna os países precisam aproximar-se 
densamente. Vislumbram-se aqui os processos de integração 
e a criação de blocos de atuação multinacionais. 

Os processos de integração aparecem no final do 
século XIX e entram em fase de consolidação no século XX. 
Esse contexto representa a vanguarda acerca do 
comportamento dos sujeitos componentes da sociedade 
internacional, pois, uma vez diagnosticada a decadência do 
isolamento nacional e o movimento globalizante, várias 
ações integracionais eclodiram pelo planeta. Ferreira e 
Oliveira (1997, p. 10) definem a integração como “um 
processo de mudança social voluntária, mediante o qual, a 
partir da existência de problemas, interesses e objetivos 
comuns, as nações se associam e adotam estratégias de ação 
conjunta para melhorar seu status, o de suas respectivas 
comunidades, e sua inserção no sistema estratificado 
internacional”. 

Nesse prisma, conforme o pensamento de 
Del’Olmo e Machado (2012), o individualismo dá lugar à 
integração entre as nações para fins pacíficos e comuns, em 
que os desafios dos mercados globalizados são enfrentados 
por via de medidas conjuntas que fortalecem as economias 
internas. 

Normalmente, a integração começa pelo âmbito 
comercial ou econômico, sendo entendida como uma forma 
de potencialização da atuação nacional perante o mercado 
internacional, uma ferramenta capaz de propiciar um 
ambiente estável para se enfrentar crises financeiras globais. 
Entretanto, tal percepção é parcial e, em um segundo 
momento, reserva-se a possibilidade de transcendência 
integracional para as dimensões políticas, tecnológicas, 
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laborais, culturais, entre outras. Iguais à globalização, os 
processos de integração são multifacetários e podem 
envolver vários aspectos da sociedade moderna. 

É evidente a busca das nações para se inserir de 
maneira ativa nas tomadas de decisões globais, no intuito de 
promover o desenvolvimento econômico e de melhorar as 
condições de vida de seus cidadãos. Percebe-se a 
potencialidade concernente à convergência integracionista, 
sempre no sentido de criar uma aliança de atuação uniforme 
e direcionada ao desenvolvimento conjunto perante a 
sociedade internacional. Nesse contexto, os Estados 
nacionais pretendem fortalecerem-se perante a ordem 
global, inserindo-se nela com maior eficácia por meio de 
blocos de atuação. 

Tais blocos são materializados por via de 
instituições permanentes de integração, personalidades 
jurídicas de direito público capazes de contrair direitos e 
obrigações e novos sujeitos de direito internacional que 
motorizam os processos de integração e buscam concretizar 
os objetivos avençados intrabloco. As organizações em 
comento são formalizadas e constituídas a partir de tratados 
internacionais, que não só originam juridicamente os blocos 
de atuação, como também servem para formatar a estrutura 
institucional.  

Nessa vereda, o próximo passo é investigar a 
tipologia e as características marcantes das organizações 
internacionais formadas pelos Estados nacionais quando eles 
colocam em marcha processos de integração. 

 
3.1 AS INSTITUIÇÕES DE INTEGRAÇÃO: OS TIPOS 
INTERGOVERNAMENTAIS E SUPRANACIONAIS 

 
Analisando-se as organizações de integração, elas 

podem ser agrupadas em duas categorias: as instituições 
intergovernamentais e as instituições supranacionais. Tal 
divisão tipológica encontrada na literatura especializada 
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parece ser maioria entre os autores vasculhados e, conforme 
lembra Pizzolo (2010), não aponta para dois tipos puros. Em 
verdade, as características mencionadas no decorrer desse 
item são alinhadas conforme um critério de predominância, 
ou seja, são aspectos presentes de maneira majoritária em 
cada tipo. 

No que concerne às instituições 
intergovernamentais de integração, elas desenvolvem uma 
relação de articulação entre os países membros do bloco, 
entretanto em um baixo nível de coesão intrabloco em 
comparação à supranacionalidade. Em verdade, nessa 
modalidade, os governos nacionais buscam a convergência 
entre si no sentido de maximizar as suas atuações e os seus 
proveitos. Há uma justaposição estatal no sentido da 
performance em conjunto apenas do que é conveniente e 
consensual entre os participantes. 

Na intergovernabilidade, os vínculos entre os 
participantes dos blocos de atuação, assim como em 
qualquer outra espécie de relação exterior, são regulados pelo 
direito internacional público e pautam-se na reciprocidade 
com o emprego de técnicas de diplomacia. Significa dizer 
que um Estado nacional faz concessões em favor dos outros 
membros, esperando que estes façam o mesmo, em igual 
proporção, em seu proveito (reciprocidade). A soberania e o 
governo são dois elementos estatais que não são transpostos 
pelos processos de integração regidos pelo sistema 
intergovernamental, pois, conforme Mangas Martín (1987), 
a marca de tal sistema é a manutenção do controle dos rumos 
institucionais por parte das chefias nacionais, mediante os 
serviços diplomáticos prestados pelos respectivos 
ministérios de relações exteriores de cada nação membro. 

O controle institucional é exercido por via de um 
método específico para as tomadas de decisões intrabloco: a 
regra da unanimidade. Nos casos de intergovernabilidade, 
cada Estado membro garante a sua autonomia e o respeito à 
vontade nacional a partir do compromisso de que todas as 
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decisões de integração serão decorrentes de um sistema, no 
qual é assegurado aos participantes o direito de manifestação 
e de voto quanto a sua concordância ou não. Somente haverá 
aprovação de uma proposta quando forem checados a 
presença de todos os membros e o voto unânime no sentido 
da concordância. Em outra via, a proposta será obstada 
quando houver a ausência de algum participante ou será 
reprovada no caso de algum país votar contra os seus efeitos. 

Nesse cenário, basta a dissidência de um Estado 
membro para que a proposta de decisão seja recusada e cause 
uma manifesta paralisia acerca do tema tratado. Em razão do 
efeito paralisador citado, algumas evoluções foram 
engendradas quanto ao preceito em comento. Sobre o 
assunto, seguem as palavras de Pizzolo: 

 
Una muestra de ello es la evolución, en el ámbito del Mercosur, 
de la regla de la unanimidad manifestada en la exigencia de 
consenso para tomar decisiones. En consecuencia, han ido 
apareciendo distintos métodos destinados a suavizar el carácter 
riguroso de la regla de la unanimidad y ha sido el objetivo del 
denominado método de la disidencia, según el cual la decisión 
adoptada sólo es aplicable a aquellos Estados miembros que 
hayan votado a favor de la misma, de manera que los Estados 
que votan en contra o se abstienen en la votación se sustraen 
de su ámbito de aplicación. Igualmente, se ha introducido, con 
los mismos fines, la regla de la abstención constructiva, según 
la cual las abstenciones que se produzcan en la adopción de 
decisiones que requieran unanimidad, no impedirán la 
producción del acto correspondiente11. 

 
O ponto de vista acima retrata algumas tentativas 

de flexibilização da unanimidade dentro de um sistema 
intergovernamental – especialmente no âmbito do Mercosul 

                                                      
11 PIZZOLO, Calogero. Derecho e integración regional: Comunidad Andina, 
Mercosur, SICA, Unión Europea. 1. ed. Buenos Aires: Ediar, 2010. p. 
525. 
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–, a principal forma é a regra do consenso (que será 
trabalhada no capítulo terceiro). Nesse contexto, para que 
uma decisão de integração possa ser adotada, necessário se 
faz que haja um consenso entre os membros do bloco, isto 
é, as partes devem estar presentes em sua totalidade e 
nenhuma delas votar contra a proposta – sendo admitida a 
abstenção. Caso não haja oposição de qualquer veto, a 
proposta de medida será aprovada. É óbvio que o consenso 
é diferente e mais suave em comparação com a unanimidade. 

Com as informações consolidadas acima sobre a 
intergovernabilidade, avança-se rumo aos aspectos 
marcantes do segundo tipo de instituições. As organizações 
internacionais supranacionais representam uma 
modernidade no que diz respeito às relações exteriores, pois 
se manifesta nos seios dessas instituições o fenômeno do 
comunitarismo. Tal elemento não é objeto primário desta 
pesquisa, contudo é imprescindível para a compreensão 
global dos processos de integração, pois por via dele – o 
comunitarismo – é que serão trabalhadas importantes 
informações referentes, por exemplo, ao direito 
comunitário. 

Portanto, as relações internacionais que 
apresentam traços comunitários configuram uma espécie 
anômala, uma variação do gênero com peculiaridades tão 
fortes que não permanecem sob a regulação do direito 
internacional público, transcendendo para a regulação do 
direito comunitário (que será tratado no item I.4.1). 

Concentrando as atenções nas instituições 
supranacionais – produtos dos processos de integração com 
alto grau de coesão intrabloco –, elas revelam a existência de 
uma associação subordinativa, isto é, a construção de uma 
comunidade política-jurídica que é superior aos interesses 
nacionais. Nessa vereda, as organizações permanentes são 
constituídas pelas nações participantes, para que elas sejam 
autônomas e trabalhem pelos interesses comunitários. 

O pensamento de Mangas Martín (1987) é o de que 
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no patamar supranacional os Estados membros estão abaixo 
do bloco de atuação multinacional, pois se evidencia a 
subordinação nacional em virtude de um sistema 
institucional de hierarquia. Arremata Pizzolo (2010, p. 390) 
dizendo “[...] será supranacional la institución que cuenta con 
facultades suficiente para dictar órdenes jurídicamente válidas a la 
entidad nacional subordinada. En el caso de un conflicto de voluntades 
entre ambas, la voluntad supranacional debe prevalecer jurídicamente 
sobre la voluntad nacional”. 

É possível atestar a autonomia das instituições 
supranacionais como marca da integração comunitária, haja 
vista que as ditas organizações são titulares de instrumentos 
jurídicos que obrigam os países membros até mesmo contra 
a sua própria vontade. É necessário entender que no 
comunitarismo a adesão aos tratados internacionais 
fundacionais do processo de integração implica a 
transferência de algumas competências orgânicas dos 
Estados nacionais para os órgãos supranacionais 
pertencentes à instituição formada pelo bloco de atuação 
interpaíses. Logo, é correto afirmar que não há a formação 
de um Estado acima dos entes nacionais, mas sim a 
constituição de um sujeito de direito internacional detentor 
de porções de poderes soberanos que foram delegados 
diretamente pelos países membros da integração, fazendo 
com que os “criadores” sejam subordinados à “criatura”. 

Diez de Velasco sintetiza da seguinte forma: 
 

El reparto de competencias entre la organización internacional 
y sus miembros es un criterio que nos permite distinguir entre 
aquellas organizaciones internacionales, las más numerosas, a 
las que sus Estados miembros no han “cedido competencias 
soberanas” y que se proponen simplemente instituir una 
cooperación entre los mismos y coordinar sus actividades con 
vista a la satisfacción de sus intereses comunes; y aquellas otras 
organizaciones, la excepción, en la que se produce una 
“transferencia real de competencias soberanas”, aceptando sus 
miembros limitar – aunque sólo sea en materias restringidas 
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– sus competencias, sometiéndose, de este modo, a una 
autoridad exterior a los mismos que se concentra en las 
instituciones de la organización, creándose, de este modo, 
organizaciones internacionales que tienden hacia la integración 
o la unificación de sus Estados miembros en aquellos ámbitos 
en los que se les haya transferido competencias12. 

 
A transferência de alguns poderes soberanos dos 

Estados nacionais para as instituições supranacionais de 
integração e a divisão de competências orgânicas entre esses 
dois sujeitos da sociedade internacional acabam vinculando 
subordinativamente não só as próprias nações participantes 
do bloco de atuação, como também afetam os indivíduos 
nacionais, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Isso 
pode ser apontado como mais uma especificidade da 
supranacionalidade. 

Anteriormente, quando se versava sobre a 
intergovernabilidade, apresentou-se a regra da unanimidade, 
bem como a sua variante (regra do consenso), como método 
para as tomadas de decisões institucionais. Falando agora 
acerca da supranacionalidade, é seguro afirmar que tais 
espécies de instituições utilizam a regra da maioria como 
método para as tomadas de decisões intrabloco; tal fator 
revela a autonomia institucional dos blocos de atuação. 

A regra da maioria reflete a perspectiva 
subordinativa inerente às instituições supranacionais, haja 
vista que para que uma decisão intrabloco seja adotada basta 
existir uma superioridade numérica, podendo ser simples ou 
qualificada, dependendo da matéria tratada e da previsão 
estatutária da organização internacional. Nesse contexto, 
novamente fica evidente que a supranacionalidade vai além 
da intergovernabilidade integracionista, pois é possível que 
um país membro do bloco de integração seja contrariado ao 

                                                      
12 DIEZ DE VELASCO, Manuel. Las organizaciones internacionales. 11. ed. 
Madrid: Tecnos, 2008. p. 49-50. 
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ponto de ser obrigado a cumprir uma decisão que não foi 
subscrita por ele, desde que tenha ocorrido a aprovação pelo 
critério da maioria. 

Em fechamento ao presente item, uma vez que a 
intergovernabilidade e a supranacionalidade foram 
satisfatoriamente delineadas, cabe ressaltar que os elementos 
trabalhados aqui representam um viés político-institucional 
dos processos de integração entre Estados nacionais. No 
próximo item, será tratada uma perspectiva econômica 
acerca dos ditos processos. 

 
3.2 A INTEGRAÇÃO ECONÔMICA E OS SEUS 
NÍVEIS 

 
Nesse compartimento da pesquisa, relembra-se o 

fato de que os processos de integração interpaíses, 
normalmente, inauguram-se a partir de uma associação com 
finalidades econômicas, isto é, os atrativos financeiros são os 
principais chamarizes para uma aproximação entre os 
sujeitos de direito internacional. Essa forma de pensar já foi 
ventilada no item I.3. 

Consoante o pensamento de Sardegna (1995, p. 
32), os processos de integração entre países são tipos de 
relações exteriores que exprimem “un conjunto de medidas que 
se toman, tendientes a suprimir las discriminaciones existentes entre 
unidades económicas dispares, y pertenecientes a distintos países, lo cual 
implica la culminación de una serie de etapas o grados donde, desde lo 
económico y respetando lo político y lo social, se tiende al desarrollo de 
los mismos”. 

Fato é que os processos de integração não são 
obras acabadas e estanques, mas consistem nos dias de hoje 
em uma fase de consolidação e de desenvolvimento, 
cabendo ao cientista sociojurídico acompanhar os rumos 
futuros. A própria nomenclatura empregada – processo de 
integração – faz menção a um caminho em curso, ou seja, a 
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uma sequência de acontecimentos e decisões combinadas 
para executar um determinado patamar de articulação. 

Tal percepção faz nascer alguns níveis relativos ao 
processo de integração, cujas variantes a literatura 
especializada costuma classificar para sinalizar o grau 
integrativo atingido pelos entes internacionais formados 
pelos Estados agrupados em blocos. Para a consecução dos 
objetivos idealizados neste texto científico, utiliza-se a 
categorização elaborada por Sardegna (1995) – mesmo 
existindo outras na doutrina –, já que ela se mostrou a mais 
fiel aos conceitos materializados no Acordo Geral sobre 
Tarifas Aduaneiras e Comércio13 da Organização Mundial do 
Comércio (OMC, 1947). 

Não se afirma aqui que os processos de integração 
são exclusivamente econômicos, pelo contrário, defende-se 
que esse viés serve de régua para medir a penetração da 
integração entre as nações integradas em blocos. Assim, o 
grau de coesão entre países que escolheram trilhar o caminho 
da integração pode ser aquilatado conforme a profundidade 
das medidas econômicas tomadas em conjunto por eles, 
logo, é adequado classificar da seguinte forma: zona de livre 
comércio, união aduaneira, mercado comum, união 
econômica e monetária e, por fim, integração econômica ou 
simplesmente integração (SARDEGNA, 1995)14. 

Cabe aqui explicar que os níveis desenhados por 
Sardegna (1995) não seguem uma ordem ascendente 
fechada, quer dizer, não é obrigatório que os países 
participantes do processo de integração comecem sempre 
pelo primeiro grau para depois ascender para o segundo e 

                                                      
13 Também conhecido como GATT 47, sendo aprovado na rodada de 
Tóquio, em 1947. 

14 Em sua obra, Sardegna explica que tal classificação indica as principais 
etapas do processo de integração e que não desconhece outras fases 
intermediárias indicadas na doutrina, como, por exemplo, a zona de 
preferência comercial, entretanto, prefere não as considerar. 
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assim sucessivamente. É perfeitamente possível que os 
blocos de nações integradas evoluam na escala efetuando 
alguma espécie de salto entre os graus apontados. Também 
é admissível que o caminho integrativo seja descendente, por 
exemplo, atingir o nível três para, depois, retornar ao nível 
dois ou um. 

Depois dessa explicação, cabe apontar que consiste 
no primeiro nível a eliminação progressiva de barreiras 
tarifárias entre os países que formam o bloco, entretanto, no 
que diz respeito aos países que estão fora da zona de livre 
comércio, cada Estado membro mantém tarifas distintas e 
nacionais de aduana. O escopo desse patamar é o 
fortalecimento do comércio regional mediante a diminuição 
burocrática para a importação de mercadorias intrabloco. 

O segundo nível requer uma harmonização tarifária 
de aduana, tanto interna quanto externa, mediante a adoção 
de uma tarifa única; igualmente, o bloco alcança uma postura 
de comércio comum que será implementada frente aos 
países que estão fora da união aduaneira. Nessa modalidade, 
há o impeditivo de que um país membro reduza ou elimine 
barreiras tarifárias de aduana referente a qualquer outro país 
não membro, pois representaria um atentado contra os 
interesses do bloco como um todo. Conforme Mansueti 
(2001, p. 2), as principais características da união aduaneira 
são: “a) la liberación del comercio recíproco, que puede ser gradual; b) 
la adopción de una tarifa externa común: todos los países deciden 
igualar las tarifas aplicables a la importación de extrazona; y c) los 
países pueden establecer una aduana común encargada de recaudar los 
fondos y distribuirlos entre miembros”. 

O terceiro nível é concretizado quando o bloco de 
países consegue implementar entre si uma livre circulação de 
bens, serviços e fatores produtivos, dentre os quais estão o 
capital e a mão de obra. Em outras palavras, um mercado 
comum seria uma zona de livre comércio, adicionando-se o 
reconhecimento das liberdades básicas de circulação de 
mercadorias, pessoas (inclui a mão de obra), serviços e 
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capitais (MANSUETI, 2001). Em verdade, há uma 
aproximação das políticas econômicas, financeiras e fiscais 
intrabloco, inclusive com a articulação entre os bancos 
centrais nacionais. 

No quarto nível – a união econômica e monetária 
–, os países envolvidos no processo de integração passam a 
definir em conjunto políticas econômicas, financeiras e 
fiscais, além de convergirem monetariamente em uma 
moeda única. A política monetária torna-se comum 
intrabloco, sendo administrada por um banco central único. 
Nas palavras de Triches (2003, p. 28), “a união monetária é 
caracterizada pela implantação de uma moeda única que 
circula domesticamente e em todos os outros países 
membros. Pode ocorrer ainda a adoção da moeda do maior 
parceiro comercial para circulação interna ou de uma 
dominante também designada de área monetária”. 

O quinto e o último nível é a integração econômica, 
que seria o grau máximo existente de integração entre os 
países membros de um bloco, pois, além desse ponto, 
haveria a instauração de uma união política em um formato 
análogo ao de um Estado federal. Conforme Sardegna 
(1995), no quinto patamar, haveria um mercado comum 
adicionado de uma harmonização das políticas 
macroeconômicas e, também, de um órgão jurisdicional 
comunitário autônomo, concebido para aplicar aos países 
membros o direito comunitário referente ao bloco em 
caráter subordinativo. 

Em linhas gerais, esses são os cinco níveis de 
coesão econômica que podem ser desenvolvidos no seio de 
um processo de integração entre os sujeitos de direito 
internacional. Percebe-se que nessa classificação quanto 
mais profunda e densa for a conexão entre os envolvidos – 
do terceiro nível em diante – mais intensa e dinâmica será a 
mobilidade de fatores produtivos intrabloco. No próximo 
item, será desenvolvido o significado dessa percepção. 
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3.3 A INTEGRAÇÃO ECONÔMICA E OS FATORES 
PRODUTIVOS 

 
Já foi dito neste texto científico (item I.3) que a 

integração econômica entre os sujeitos de direito 
internacional pode representar uma forma moderna de 
atuação nacional perante o cenário mundial, com o intuito 
de inserção efetiva nas tomadas de decisões globais, também 
podendo significar uma maneira dinâmica de enfrentar a 
interdependência volátil dos mercados financeiros mundiais. 
Em verdade, a promessa de desenvolvimento econômico é 
o grande atrativo para a participação estatal nos processos de 
integração, sendo ela a porta de entrada e a face mais 
perceptível – apesar de não ser a única – desse fenômeno 
que acontece na sociedade internacional. 

Fato é que a integração econômica possui potencial 
para produzir uma expectativa positiva nos mercados 
financeiros dos membros do bloco de atuação. As razões 
para esse efeito são resumidas por Triches: 

 
[...] i) eliminação de custos de transação proveniente 
da conversão entre moedas [...]; ii) redução do custo 
de contabilidade e maior previsibilidade dos preços 
relativos para as empresas que atuam no mercado 
internacional; iii) isolamento da economia das 
perturbações monetárias e de bolhas racionais 
especulativas [...]; e iv) as pressões políticas para a 
proteção das exportações derivadas de mudanças 
bruscas na taxa de câmbio real tendem a ser 
menores15. 

 
Os elementos acima apontados, entre outros, 

representam pontos positivos atribuídos aos processos de 
integração econômica entre os Estados nacionais. Com essa 

                                                      
15 TRICHES, Divaldino. Economia política do Mercosul e aspectos monetários, 
cambiais e o Euro em perspectiva. Caxias do Sul: Educs, 2003. p. 48. 
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motivação, objetivando a massificação e o barateamento de 
custos produtivos internos, mais recursos financeiros 
passariam a ser investidos na área integrada, reforçando a 
competitividade e a inserção do bloco no mercado externo. 
Tal cenário levaria a um virtual incremento na economia de 
cada membro nacional. 

No entanto, para que o virtual impulso financeiro 
oriundo da atuação em bloco manifeste-se com amplitude, 
necessária é a consecução de um processo de integração 
econômica com profundidade, ou seja, a implementação de 
um determinado grau de coesão integrativa. Na visão de 
Mundell (1961), para que um processo de integração 
econômica atinja substancial desenvolvimento financeiro 
para os membros que participam dele, mister se faz uma 
perfeita ou quase perfeita mobilidade de bens, serviços e 
fatores produtivos. O mesmo autor denomina essa 
conjuntura especial de “áreas monetárias ótimas”. Nas 
palavras de Triches:  

 
As áreas monetárias ótimas têm sido caracterizadas 
como um grupo de regiões ou países com uma 
relativa homogeneidade econômica, em que ocorre 
uma perfeita ou quase perfeita mobilidade de bens e 
serviços e de fatores produtivos. A migração de mão 
de obra dentro da área deve ser suficientemente alta. 
Essa é uma condição necessária para que seja 
mantido o pleno emprego, o que, em última 
instância, significa tornar os choques assimétricos 
entre as regiões sem efeito maior. Os fluxos de 
capitais também devem ter elevada mobilidade entre 
os países, fluindo para as regiões mais atrativas 
economicamente, até que a taxa de retorno seja 
equalizada. Dentro deste ponto de vista, as áreas 
monetárias ótimas constituem-se numa integração 
total dos mercados de bens e serviços, e dos 
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mercados de capitais ou financeiros16. 

 
Percebe-se que para um processo de integração 

econômica florescer e atingir o seu ápice é imperativo uma 
elevada taxa de mobilidade dos fatores produtivos entre os 
membros do bloco. Tal premissa pressupõe um determinado 
grau integrativo. Nesse momento, não há como não 
relembrar a classificação engendrada por Sardegna (1995), 
explicada anteriormente (item I.3.2). 

Restou entendido que a livre circulação de bens e 
de serviços, igualmente dos fatores de produção, inicia o seu 
desenvolvimento a partir do terceiro nível do processo de 
integração econômica. Logo, o determinado grau de 
integração retro mencionado é compatível, minimamente, 
com a formação de um mercado comum. Obviamente que 
quanto mais se avança rumo à integração, ou seja, atinge-se 
o quarto e o quinto patamar da marcha, maior será a 
mobilidade dos elementos produtivos. 

Conforme foi sedimentado, a teoria das áreas 
monetárias ótimas, idealizada por Mundell (1961), é um 
símbolo da importância estratégica dos fatores produtivos 
para se chegar a um processo de integração econômico eficaz 
e frutífero para os países membros do bloco de atuação. 
Consoante com o pensamento de Passos e Nogami (2005), 
é imprescindível entender que os fatores de produção 
significam meios empregados nas ações produtivas para se 
obter bens de qualquer tipo ou espécie pertinentes à vida 
moderna. São exemplos de fatores de produção a terra, 
qualquer qualidade de matéria-prima, o capital, a capacidade 
de produção e, por fim, o trabalho. 

Pela primeira vez, aparece nesta tese a perspectiva 
do trabalho. É certo admitir que o labor é um direito social, 
pertencente a qualquer indivíduo independentemente de 

                                                      
16 TRICHES, Divaldino. Economia política do Mercosul e aspectos monetários, 
cambiais e o Euro em perspectiva. Caxias do Sul: Educs, 2003. p. 41-42. 
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nacionalidade, e um verdadeiro imperativo categórico no 
âmbito da sociedade internacional, pois se volta para a 
existência digna dos seres humanos indiscriminadamente, 
bem como para a satisfação das necessidades básicas das 
pessoas e para a garantia de igualdade entre elas. 

No que tange aos aspectos trabalhistas, que serão 
abordados no capítulo segundo desta tese, por hora, basta 
perceber que esse fator de produção é especialmente 
relevante, não só para os objetivos perseguidos aqui, mas 
principalmente para a história do próprio homem, haja vista 
que mediante o seu esforço mental e/ou físico ele interage e 
transforma o seu meio e a natureza; por via das técnicas 
laborais, o indivíduo impetra materialmente o que carece 
para a vida mundana. Assim, o trabalho constitui o principal 
fator de produção, uma vez que não há como dissociar a 
força laboral do elemento humano. Portanto, encerra-se o 
presente item com a certeza de que o trabalho é pilar para 
sustentar um processo de integração econômico eficaz e 
frutífero. 

 
4 A FORMAÇÃO DE ORDENAMENTOS 

JURÍDICOS DE INTEGRAÇÃO 
 
A notória mudança no comportamento dos 

Estados nacionais no sentido de abandonar a clássica 
postura de isolamento para buscar uma atitude de 
aproximação, bem como o consequente surgimento de 
novos sujeitos na sociedade internacional, consolidaram um 
novo e atual horizonte na linha evolutiva das relações 
exteriores. Fala-se aqui dos processos de integração, pois a 
tendência globalizante de articulação entre países para se 
alcançar, a priori, melhores rendimentos econômicos e uma 
participação mais efetiva no cenário mundial das tomadas de 
decisões foi canalizada no sentido da formação de blocos de 
atuação conjunta. 

No que tange ao direito internacional, ramo do 
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direito público encarregado de regular a sociedade mundial, 
necessária também foi a sua atualização para que não se 
afastasse dos aspectos reais que legitimam a sua existência e 
que dão validade às suas determinações jurídicas, no intuito 
da pacificação social global. Especificamente no que diz 
respeito aos processos de integração, a evolução deu-se no 
sentido do aparecimento de ordenamentos jurídicos 
próprios, voltados para a regulação das relações exteriores 
integrativas e para a estruturação das instituições 
permanentes, criadas para motorizar os processos em 
comento. 

Nesse item do presente texto, assim como na maior 
parte dele, perceptivelmente, não se abordará somente a face 
econômica dos processos de integração. Tal fato somente 
reforça o entendimento de que os blocos formados pelos 
Estados nacionais, assim como o próprio fenômeno da 
globalização, não deveriam ser frutos exclusivos da 
conjuntura econômica, isto é, não deveriam ser 
unidimensionais. 

As organizações internacionais instauradas pelos 
processos de integração (trabalhadas no item I.3.1) são 
pessoas jurídicas de direito público, personalidades capazes 
de se relacionar internacionalmente e de valer-se do DIP, 
constituindo verdadeiras comunidades interestatais. Essas 
organizações possuem as mesmas perspectivas e 
necessidades política-jurídicas de um país recém-criado, o 
que significa dizer que, para perdurar no tempo, tais 
entidades devem procurar a solidez e a segurança 
proporcionadas por uma estrutura análoga a de um Estado 
de direito, tornando-se portadoras de um agregado de 
normas firmes e essenciais ao atingimento dos anseios da 
unidade multinacional. Jellinek (2000) afirma que todo e 
qualquer tipo de união, para constituir-se e desenvolver-se, 
necessita de um ordenamento formado e executado 
conforme sua vontade. Igualmente, ao mesmo tempo, esse 
conjunto de normas deve predizer sobre os aspectos vitais 
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de organização e de estrutura, além de versar acerca das 
competências, dos limites de atuação, das relações recíprocas 
e da posição fundamental da porção humana que compõe a 
união. 

Hesse (2009, p. 2) – versando sobre a teoria geral 
do Estado – corrobora e complementa o pensamento 
esposado acima quando afirma: “[...] um ordenamento 
dessas características denomina-se Constituição. Daí que 
todo Estado disponha necessariamente de uma Constituição 
[...]”. O mesmo autor assevera que são tarefas fundamentais 
da constituição a integração, a organização e a direção 
jurídica da comunidade política. Sobre o assunto, ele 
vaticina: 

 
Esta Constituição determina primeiro as decisões 
que levam à unidade política, segundo as quais esta 
se deve executar e se devem levar a cabo as tarefas 
estatais. Tais decisões são, segundo a Lei 
Fundamental, a inviolabilidade da dignidade humana 
como princípio supremo do ordenamento 
constitucional, a república, a democracia, o 
postulado do Estado social de Direito e a 
organização territorial em termos de Estado federal. 
Nas concreções posteriores de tais decisões, a 
Constituição ordena a organização e o procedimento 
de formação da unidade política e da ação estatal; 
estabelece limites à ação dos poderes públicos. 
Positiva normas segundo as quais se hão de 
constituir os órgãos do Estado, se há de determinar 
a orientação política global e se hão de decidir as 
questões pendentes. É essa mesma Constituição que 
regula as competências desses órgãos e, a grandes 
traços, o procedimento com que elas se hão de 
exercitar. E é ela também que estabelece o 
procedimento com que se hão de superar os 
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conflitos que surjam dentro da comunidade17. 

 
Consumindo as palavras acima, é de se reforçar a 

analogia feita em parágrafos anteriores, quando se comparou 
o surgimento dos sujeitos internacionais oriundos dos 
processos de integração com o próprio aparecimento dos 
Estados nacionais. Desse ponto em diante, é seguro 
acrescentar a essa analogia o elemento do 
constitucionalismo, técnica jurídica estruturante da 
organização, da ordenação e da fundamentação do poder 
político-social (CANOTILHO, 2002). A existência de uma 
constituição é característica marcante dos Estados modernos 
e também preencheria a necessidade de agregar, de organizar 
e de direcionar as organizações internacionais nascidas da 
aproximação associativa de nações. 

Entretanto, é necessário lembrar que a analogia 
aqui engendrada, entre Estados nacionais e os blocos de 
integração, é apenas uma alegoria de cunho didático. 
Notadamente, há de se separar o direito constitucional 
estatal do direito internacional público – esse último, objeto 
desta tese – quanto às suas características e institutos 
jurídicos. 

O DIP (trabalhado no item I.2.2) é reconhecido 
pela sua qualidade marcante, qual seja: a coordenação 
internacional entre as nações. Logo, quanto aos processos de 
integração, é imperioso afirmar que os ordenamentos 
jurídicos próprios são de origem sinalagmática, pois se 
inauguram a partir dos tratados internacionais de integração 
celebrados entre os Estados nacionais, isto é, são frutos da 
livre vontade soberana dos países de se articularem 
profundamente entre si no formato de um bloco de atuação 

                                                      
17 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Textos 
selecionados e traduzidos por Carlos dos Santos Almeida, Gilmar 
Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 7. 
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integrada. Segundo Pescatore: 
 

Los tratados fundacionales se caracterizan, 
fundamentalmente, por su “carácter estructural”, en el sentido 
de que dichos tratados son creadores en el plano de las 
instituciones y los poderes de estructuras. Los tratados 
fundacionales han constituido una nueva estructura de carácter 
común y ellos cuestionan, por vía de consecuencia, el orden 
constitucional de los Estados participantes por la creación de 
un nuevo marco en cuyo interior va, desde ahora, a evolucionar 
su existencia nacional […] Los tratados fundacionales, 
contractuales en su forma tienen, en cuanto a su objeto, el 
carácter de constituciones18. 

 
É interessante perceber que os tratados 

internacionais inauguram os processos de integração e 
exercem um papel similar ao que uma constituição federal 
exerceria na fundação de um Estado-nação, ou seja, 
comandos jurídicos com a função de integrar, de organizar e 
de dirigir os blocos são positivados no corpo de 
instrumentos normativos. Logo, pode-se afirmar que tais 
tratados são constituições do ponto de vista material. Pizzolo 
(2010, p. 59) faz menção ao termo “Tratado-carta 
constitucional” referindo-se à mesma analogia engendrada 
aqui. 

Pizzolo (2010, p. 57) ainda ajuda a delinear os 
tratados fundacionais dos processos de integração ao 
asseverar que eles “definen los objetivos que deben alcanzarse y los 
principios en que deben inspirarse las instituciones, dejando a éstas, 
dentro del marco así definido, un amplio poder para formular la 
legislación a aplicar para conseguir tales objetivos”. Nesse contexto, 
assim como numa constituição, fica evidente que os tratados, 

                                                      
18 PESCATORE, Pierre. La importancia del derecho en un proceso de 
integración económica. Derecho de la Integración. Revista jurídica 
latinoamericana, Instituto para la integración de América Latina – Banco 
Interamericanos de desarrollo. Buenos Aires, n. 15, p. 13-14, 1974. 



66 | Marcelo Mauricio da Silva 
 

por via do seu caráter estruturante, fixam os objetivos a 
serem perseguidos pelos blocos integrados, determinam os 
princípios norteadores da relação e, ainda, criam 
compartimentos institucionais encarregados de legislar 
acerca dos meios jurídicos para pavimentar a concreção das 
vontades e dos intentos da unidade multinacional. 

Em apertada síntese, o caminho percorrido no 
presente item pretendeu consolidar o entendimento de que 
os ordenamentos jurídicos de integração possuem gênesis no 
direito internacional público, assim como as próprias 
organizações institucionais formadas pelos países em bloco. 
Igualmente, os tratados internacionais concernentes aos 
processos integrativos possuem uma dimensão 
constitucionalista, haja vista que esses diplomas assumem 
um caráter estrutural e exercem funções típicas de 
organização, de integração e de direção das unidades 
surgidas. 

 Permite-se, nesse sentido, afiançar que a regulação 
proporcionada pelos ordenamentos jurídicos de integração é 
inafastável para que os blocos atinjam os seus respectivos 
objetivos, sejam eles de qualquer natureza (econômicos, 
políticos, sociais, culturais etc.). Com o intuito de aprofundar 
o conhecimento acerca dos aspectos intrínsecos desses 
conjuntos de normas, subdividiu-se este item em dois 
momentos: o primeiro versa sobre o direito comunitário e o 
segundo, acerca do direito de integração. 

A razão para tal subdivisão é apresentar os dois 
modelos possíveis de ordenamento jurídico com mais 
propriedade: de um lado, o direito comunitário, originado do 
direito internacional, mas que evoluiu até alcançar um 
patamar de emancipação, atinente às instituições de 
integração dotadas de supranacionalidade; e, do outro, o 
direito de integração, originado e atrelado ao direito 
internacional, comum às instituições pertencentes aos blocos 
de atuação intergovernamentais. 
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4.1 O DIREITO COMUNITÁRIO: CORRELAÇÕES 
COM O DIREITO INTERNACIONAL E COM OS 
ORDENAMENTOS NACIONAIS 

 
Molina del Pozo (1997, p. 451) garante que o direito 

comunitário está “constituido propiamente por un conjunto de reglas 
que determinan la organización, las competencias y el funcionamiento 
de las Comunidades Europeas. Este orden jurídico propio, distinto del 
internacional y del interno de cada Estado miembro, es lo que se 
denomina ordenamiento jurídico comunitario”. Então, pode-se 
afirmar que o direito comunitário é um produto jurídico 
construído a partir do avanço paulatino do processo de 
integração europeu, deflagrado ainda no século XIX. A 
consolidação desse conjunto de normas como marco 
regulatório das relações internacionais desenvolvidas entre a 
maioria dos países do velho continente é o modelo mais bem 
sucedido da formação de um ordenamento próprio de 
integração. O arquétipo agora em estudo é típico de 
processos integrativos subordinativos e com alto grau de 
coesão entre os Estados nacionais membros. 

Antes de prosseguir sobre esse assunto, é 
necessária uma atualização terminológica, pois, desde o 
Tratado de Lisboa (UE, 2007), a Comunidade Europeia 
passou a chamar-se União Europeia (UE), automaticamente, 
o termo “direito comunitário” foi atualizado para “direito da 
UE”. Em outra via, a experiência europeia passou a ser 
copiada por outros processos de integração mundo a fora, 
podendo-se citar como exemplo a Comunidade Andina de 
Nações (CAN), que também implantou um modelo pautado 
na supranacionalidade, aproveitando as características 
jurídicas sedimentadas no nativo direito comunitário, hoje 
direito da UE. Em decorrência da atual conjuntura, a 
nomenclatura direito comunitário passou a compreender um 
gênero, enquanto o nome direito da UE significa uma 
espécie do gênero, a principal espécie, a maior e a 
representação originária da classe jurídica em comento. Com 
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essa explicação, é seguro avançar para conhecer tal modelo. 
O direito comunitário tem a sua gênese no direito 

internacional. No que tange à sua natureza e à forma dos 
seus atos fundacionais, é certo afirmar que são iguais aos 
tratados internacionais. A atual estrutura política-jurídica da 
União Europeia começou a ser desenhada com a assinatura 
do Tratado de Roma (UE, 1957) e, posteriormente, foi 
aprofundada e modernizada através do Tratado de 
Maastricht (UE, 1992), em que se preparou a união 
monetária e política dos Estados componentes da 
comunidade econômica; recentemente, com o Tratado de 
Lisboa (UE, 2007), nova atualização foi carreada no sentido 
de formalizar a transição última, quer dizer, o 
estabelecimento definitivo da União Europeia. Logo, os 
tratados mencionados são reconhecidos como diplomas 
constituintes do processo de integração, responsáveis por 
fixar objetivos, organizar institucionalmente e dirigir 
juridicamente o bloco de nações europeias. Nesse exemplo, 
tais instrumentos seriam os atos fundacionais – normas 
materialmente constitucionais – que fazem nascer o direito 
comunitário no seio do processo de integração em comento. 

Retomando as palavras acima transcritas de Molina 
del Pozo (1997), o ramo da ciência jurídica agora em estudo 
é distinto do direito internacional – mesmo tendo nascido 
dele – e do direito intraestatal de cada Estado membro. Para 
justificar tal afirmação, basta perceber que os sujeitos 
abarcados nas relações internacionais são diferentes dos 
envolvidos nas relações domésticas que, por sua vez, são 
diferentes dos abrangidos nos processos de integração; mais 
um argumento é o de que o direito comunitário é dotado de 
um sistema de fontes independentes e norteado por 
princípios próprios, bem como possui métodos peculiares 
para a interpretação e aplicação de suas normas. Logo, o 
direito comunitário é sui generis e divorciado dos outros dois 
tradicionais ramos do direito público; a premissa aqui fixada 
é a da emancipação da ordem jurídica em comento. 
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A marca mais distintiva do ordenamento jurídico 
comunitário talvez seja o seu caráter subordinativo. 
Diferentemente do direito internacional, que é de 
coordenação (explicado no item I.2.2), o direito comunitário 
é impositivo quanto ao direito nacional de cada Estado 
membro do bloco de integração. Assim, o primeiro 
subordina o segundo e força uma relação de harmonização 
– de cima para baixo – entre os sistemas, inclusive afetando 
as constituições pátrias.  

Corroborando a particularidade acima, assevera 
Pizzolo: 

 
En primer lugar, el orden jurídico internacional es un orden 
basado fundamentalmente sobre la idea de cooperación, 
mientras que el orden jurídico comunitario es un orden 
destinado a desarrolla un proceso de integración. En segundo 
lugar, el derecho internacional es esencialmente un derecho 
convencional, mientras que el derecho comunitario, si bien tiene 
su origen en los tratados fundacionales, será ampliamente 
desarrollado por las instituciones comunitarias que en dichos 
tratados se crean, las cuales disponen de un auténtico “poder 
normativo”19. 

 
O caráter subordinativo do direito comunitário 

remonta uma questão delicada para os Estados nacionais, 
muitas vezes um fator desagregador que induz algumas 
nações a se afastarem dos processos de integração no molde 
agora estudado. Fala-se aqui de um certo desconforto em 
transferir-se porções de poderes soberanos de um país para 
uma instituição supranacional, fruto da convergência de 
vontades estrangeiras. As organizações supranacionais 
comunitárias formadas pelos blocos de atuação recebem 
atribuições que, até então, eram exercidas exclusivamente 
pelos Estados, conforme a vontade e o interesse nacional 

                                                      
19 PIZZOLO, Calogero. Derecho e integración regional: Comunidad Andina, 
Mercosur, SICA, Unión Europea. 1. ed. Buenos Aires: Ediar, 2010. p. 9. 
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unicamente. À guisa de exemplo, quanto ao âmbito jurídico, 
pergunta-se: como conceber que o direito interno passe a 
sujeitar-se a um ordenamento de integração oriundo de uma 
instituição não nacional? 

Os Estados nacionais continuam sendo os 
principais atores da sociedade internacional, entretanto, suas 
características adaptaram-se com vistas a responder 
positivamente as necessidades criadas pela atual ordem 
política. Como prova dessa afirmação, coloca-se o fato de 
que, com o fim da segunda guerra mundial, a percepção 
tradicional acerca da soberania foi paulatinamente 
substituída pela noção de paz mundial e de segurança 
coletiva. 

Afirma-se, dessa forma, que a visão clássica de 
soberania, entendida como uma energia coativa do agregado 
nacional, que exprime o supremo poder de 
autodeterminação do Estado, sendo esta una, indivisível e 
inalienável (ROUSSEAU, 1989), tornou-se obsoleta e 
inviável. Necessária foi a relativização da antiga teoria para 
que fosse possível conceber as modernas relações 
internacionais e a atuação de países em bloco. Logo, 
conforme o pensamento de Böhlke (2008), os processos de 
integração não representam a perda da soberania estatal, mas 
sim o exercício conjunto da soberania por parte dos Estados 
membros, implicando, portanto, a solução conjunta de 
problemas que abrangem diversos sujeitos internacionais e 
que estes, separadamente, não poderiam resolver. 

É inegável a atualização dos Estados, pois passaram 
de uma posição fechada e nacionalista para uma versão 
aberta ao influxo internacional e observante dos comandos 
jurídicos materializados no âmbito estrangeiro. 
Hodiernamente, é normal que os Estados nacionais passem 
a buscar a atuação conjunta com outros países e formem 
uma verdadeira coalizão de interesses, sejam esses locais, 
regionais ou globais. 

Em verdade, não há renúncia de soberania por 
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parte dos Estados membros ao aderirem a um processo de 
integração supranacional. Tal afirmação sustenta-se pelo fato 
de que as atribuições transferidas podem sempre retornar ao 
Estado nacional, ou seja, ser repatriadas. Para tanto, bastaria 
que o país irresignado se retirasse do bloco comunitário. 
Outro argumento é ofertado por Pizzolo quando afirma: 

 
Lo que el organismo receptor de la competencia hace, es ejercer 
la misma en virtud de una habilitación – en tal sentido – del 
Estado parte. Esta habilitación debe garantizar, de la 
manera más absoluta y firme, que no habrá interferencias 
estatales de ningún tipo en el nuevo ejercicio de la competencia 
atribuida. Desde este punto de vista, lo que el Estado parte 
ya no posee es, precisamente, la facultad de activar, o sea ejercer 
como si fuera propia, la competencia atribuida en virtud de 
que éste debe respetar la zona de reserva instituida, antes a 
favor del derecho comunitario, hoy beneficiando al derecho de 
la UE, al ratificar los tratados constitutivos20. 

 
Não se deve confundir os vocábulos “delegar” e 

“renunciar”, pois eles não são sinônimos. Um Estado 
nacional, ao transferir atribuições suas a uma instituição 
supranacional de integração da qual é partícipe, quando fruto 
da vontade suprema da nação, não pode ser taxado como 
renunciante de sua soberania, pelo contrário, esse ato 
significa um exercício livre da autonomia no sentido da 
coesão intrabloco. Tal premissa representa uma mudança de 
mentalidade necessária para um correto engajamento nos 
processos em estudo. 

Regressando ao aspecto subordinativo do direito 
comunitário, vale mencionar que ele não subjuga o direito 
doméstico do Estado membro ao ponto de nulificar os 
comandos emanados pelo sistema nacional. Apesar de haver 

                                                      
20 PIZZOLO, Calogero. Derecho e integración regional: Comunidad Andina, 
Mercosur, SICA, Unión Europea. 1. ed. Buenos Aires: Ediar, 2010. p. 
51. 
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hierarquia entre os ordenamentos jurídicos em comento, o 
mais adequado é pensar como Hesse, quando afirma:  

 
Em conjunto, a Constituição e o ordenamento 
jurídico nacional tornam-se uma ordem fundamental 
e um ordenamento jurídico parciais aos quais se 
sobrepõe o Direito comunitário, o que, entre outras 
coisas, não deixará de afetar a ação e o significado da 
jurisdição constitucional [...] Do mesmo modo, a 
futura União Europeia só poderá cumprir 
eficazmente as suas tarefas se sua execução for 
descentralizada e observar o princípio da 
subsidiariedade, isto é, se a Comunidade se limitar a 
quanto requeira uma regulamentação uniforme21.  

 
No caso da União Europeia, o tratado de 

Maastricht (UE, 1992) incorporou expressamente o 
princípio da subsidiariedade, assim o exercício das 
competências soberanas dos Estados membros é 
conservado por eles, salvo aquelas que, justificadamente, 
pressuponham a gestão da entidade supranacional, ou seja, 
nos tratados fundacionais estão delimitados taxativamente 
os assuntos que devem ser objeto de deliberação por parte 
do bloco comunitário de nações. Nessa vereda, quanto à 
competência legislativa – uma das atribuições transferidas 
pelos Estados nacionais –, cria-se a zona de reserva 
normativa citada por Pizzolo (2010) em transcrição retro, 
pois o direito comunitário irá excluir ou exigir a 
harmonização da regulação do ordenamento interno apenas 
quanto aos tópicos de alçada comunitária e fixados nos atos 
jurídicos constituintes do bloco, quanto aos demais assuntos 
o direito doméstico do país permanece incólume. 

                                                      
21 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Textos 
selecionados e traduzidos por Carlos dos Santos Almeida, Gilmar 
Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 20-21. 
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Em desdobramento à emancipação e ao aspecto 
subordinativo do direito comunitário, Mangas Martín (1987) 
aponta para quatro evidências distintivas acerca desse ramo 
sui generis do direito público, sendo elas: a incorporação 
automática, a aplicação direta, o emprego por juízes 
nacionais e a primazia. 

A primeira evidência refere-se à capacidade das 
normas comunitárias de adquirir automaticamente patamar 
de direito positivo no ordenamento jurídico nacional, sem a 
necessidade de nenhum mecanismo de receptividade. 
Significa dizer que entre o direito comunitário e o direito dos 
Estados membros não é necessário que a norma 
supranacional seja transformada por via de ato do Poder 
Legislativo nacional. Para que tal regra ganhe vigência e 
possa ser aplicada, basta que a lei seja publicada nos meios 
oficiais designados intrabloco ou que os países partes sejam 
formalmente notificados. 

Quanto a essa primeira evidência, é imperioso 
retomar o exposto no item I.2.2, mais especificamente a 
parte em que se verbera sobre o dualismo e o monismo 
como soluções para agregar normativamente o direito 
internacional ao direito interno. Cabe agora explicar que a 
incorporação automática presente no comunitarismo obriga 
os países participantes do bloco a adotarem o monismo 
como técnica de integração normativa. Por dedução lógica, 
o dualismo necessariamente exclui o Estado nacional de 
qualquer processo integrativo reconhecidamente 
supranacional. 

A segunda evidência é desdobramento da primeira, 
pois simboliza a capacidade da norma comunitária de gerar 
direitos e obrigações diretamente. Logo, no momento em 
que a dita regra adquirir validade formal perante a 
organização supranacional estará apta a gerar efeitos nos 
territórios nacionais que compõem o bloco de integração 
comunitária. Sobre esse assunto, é interessante perceber 
duas conclusões realizadas por Pizzolo: 
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[...] a) las normas de los tratados fundacionales pueden 
producir efectos jurídicos (derechos y obligaciones) inmediatos, 
por si mismas, sin precisar de normas nacionales para su 
aplicación o sin que éstas sean un obstáculo para su aplicación 
y; b) los particulares pueden hacer valer ante los poderes 
públicos nacionales los derechos que se deriven de las normas 
comunitarias – hoy del Derecho de la UE – y dichos poderes 
deben asegurar el respeto a las obligaciones asumidas por los 
Estados en los tratados y proteger los derechos individuales22. 

 
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 

Europeia (TJUE) – antigo Tribunal de Justiça da 
Comunidade Europeia – possui um papel de relevo quanto 
à maturação de regras hermenêuticas que validam as quatro 
evidências aqui trabalhadas. A aplicação direta é um exemplo 
dessa construção jurisprudencial, pois o TJUE erigiu um 
entendimento expansivo no sentido de que os direitos e as 
obrigações advindas do contexto comunitário repercutem 
até mesmo na esfera dos sujeitos privados, haja vista que eles 
também estão autorizados a provocar as respectivas 
jurisdições nacionais para verem seus interesses particulares 
salvaguardados quando tais forem tutelados por normas da 
integração da UE. Esse fenômeno é um reflexo típico das 
normas emanadas dentro de um sistema motorizado por 
instituições dotadas de supranacionalidade. 

Cabe aqui a ressalva de que a aplicação direta deve 
superar alguns requisitos formais, conforme o pensamento 
de Pizzolo (2010), quais sejam: a) a norma deve ser clara e 
precisa; b) a norma não pode necessitar de medidas 
complementárias, ela deve ser completa; e c) a norma não 
pode ser condicionada ou sujeita à reserva. 

A terceira evidência sustenta que todo juiz nacional 

                                                      
22 PIZZOLO, Calogero. Derecho e integración regional: Comunidad Andina, 
Mercosur, SICA, Unión Europea. 1. ed. Buenos Aires: Ediar, 2010. p. 
110. 
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é também um juiz comunitário. Novamente fazendo uso do 
exemplo da UE, a estrutura institucional consolidada no 
Tratado de Nice (UE, 2001) manteve um desenho de 
repartição de competências em que os magistrados nacionais 
são encarregados de aplicar o direito comunitário nos limites 
de sua jurisdição local, possuindo a obrigação de prezar pela 
plena aplicação das normas emanadas pelo bloco europeu. 
Outra perspectiva é a de que os juízes nacionais busquem 
proporcionar a aplicação direta das normas comunitárias. 
Assim, ficam autorizados pelo sistema jurídico do bloco a 
deixar de aplicar a lei nacional quando esta se chocar com a 
lei de integração, não precisando esperar a derrogação do 
diploma doméstico, nem mesmo se valer dos procedimentos 
nacionais de controle de constitucionalidade. 

A quarta e última evidência – não menos 
importante – versa sobre a condição de prevalência do 
direito comunitário frente os ordenamentos jurídicos 
nacionais, ou seja, a primazia. Ensina Molina del Pozo (1997) 
que não há como um Estado membro resistir ao 
cumprimento de um comando normativo comunitário 
alegando que este é destoante do direito nacional, mesmo 
que a fonte de discórdia seja a constituição pátria do dito 
país. O mesmo autor afirma que a primazia do direito 
comunitário advém da transferência de soberania oriunda da 
adesão do Estado nacional aos tratados fundacionais do 
bloco comunitário. 

É imperioso destacar que o direito internacional 
público e o direito comunitário compartilham do status de 
prevalentes sobre os ordenamentos jurídicos nacionais, 
contudo, por motivos geradores distintos. Consoante foi 
tratado no item I.2.2, o DIP retira seus privilégios do pacta 
sunt servanda, fixado no seio da sociedade internacional, da 
vontade dos Estados em sujeitar-se à ordem jurídica externa 
(corrente voluntarista), bem como do clamor dos grupos 
humanos envolvidos nas relações exteriores (corrente 
objetivista). Além disso, o próprio direito positivo 
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internacional e a sua principiologia comandam tal 
prerrogativa sob pena de responsabilização do sujeito estatal 
desobediente. 

Em outra via, o direito comunitário retira a sua 
primazia dos atos fundacionais (materialmente 
constitucionais) que iniciam o processo de integração dotado 
de supranacionalidade, pois a transferência de competências 
soberanas dos Estados para a instituição supranacional, 
inclusive a habilidade de legislar, aplicar o direito 
comunitário e agir coercitivamente para garantir o 
cumprimento desse ordenamento jurídico, autoriza a 
prevalência em comento. 

Sobre a competência para aplicar o direito 
comunitário, vale ressaltar a imprescindibilidade da 
existência de um órgão jurisdicional supranacional para 
assegurar a concreção dos valores jurídicos afirmados pelo 
bloco integrado em seus tratados fundacionais. No caso 
europeu foi crucial o papel desempenhado pelo TJUE, 
inclusive no sentido de consolidar o entendimento 
jurisprudencial para que a primazia do direito comunitário 
fosse solidificada. 

Superado o momento acima, em linhas gerais, as 
evidências apontadas por Mangas Martín (1987) foram 
apresentadas nos parágrafos anteriores, todavia persiste a 
necessidade de apontar mais um traço característico do 
direito comunitário. Aproveitando que já foram 
mencionadas algumas intervenções da jurisprudência do 
TJUE, bem como a perspectiva dos juízes nacionais quanto 
à aplicação das normas emanadas pelo bloco de integração, 
cabe dizer que é peculiar ao sistema comunitário um controle 
de legalidade quanto aos atos jurídicos praticados intrabloco. 

Resumidamente, o controle de legalidade busca 
propagar a segurança jurídica e a certeza de que a aplicação 
do direito comunitário é uniforme, harmônica e eficaz em 
todos os Estados membros que compõem o bloco de 
atuação multinacional. Essa atribuição é exercida tanto pelos 
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compartimentos judicantes nacionais quanto pelos órgãos 
jurisdicionais, em último grau, inaugurados dentro dos 
processos de integração – no exemplo da EU, o tribunal 
máximo comunitário é o já mencionado TJUE. 

A jurisprudência do TJUE exerce e exerceu um 
significativo papel na harmonização dos ordenamentos 
jurídicos nacionais com os comandos de direito comunitário, 
bem como com a garantia de que os órgãos judicantes 
nacionais estão exercendo a correta hermenêutica no 
exercício da jurisdição comunitária. Facilmente, percebe-se 
que a perspectiva agora apresentada somente é crível em um 
sistema comunitário no qual é possível atribuir a um órgão 
supranacional o poder judicante para assegurar a 
conformação e o controle dos atos de direito perpetrados 
pelos Estados membros. 

Em razão das evidências delineadas acima, é 
notória a emancipação entre o direito comunitário e o direito 
internacional público. Para tornar esse item mais didático, 
sinteticamente, repetem-se os principais argumentos 
justificadores de tal assertiva: a) o direito comunitário é 
subordinativo, enquanto que o DIP é coordenativo; b) as 
normas comunitárias são incorporadas automaticamente e 
possuem aplicação direta nos ordenamentos jurídicos dos 
Estados membros, obrigando os países participantes do 
bloco ao monismo; c) a primazia do direito comunitário 
sobre os direitos internos dos Estados membros do bloco, 
haja vista a transferência de parcela de soberania nacional à 
instituição supranacional, que motoriza o processo de 
integração; e d) o controle de legalidade existente no âmbito 
do direito comunitário e a presença de órgãos supranacionais 
com poderes judicantes intrabloco. 

Do exposto, denota-se que o fenômeno do 
comunitarismo, isto é, a formação de uma comunidade 
política – com objetivos claros de coesão econômica, social, 
cultural ou de qualquer outra natureza –, dotada de 
instituições permanentes supranacionais e aparelhada por 
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um ordenamento jurídico próprio, é exclusividade de um 
processo de integração profundo, com alto grau de coesão 
entre os países participantes.  

Rememorando a classificação de Sardegna (1995) e 
conjugando-a com as marcas definidoras expostas acima, é 
seguro atestar que o comunitarismo congrega-se melhor 
com os níveis mais avançados da escala de integração 
(mercado comum, união econômica e monetária e integração 
econômica), haja vista proporcionar um aparato jurídico-
institucional capaz de conduzir agilmente os destinos das 
marchas integrativas. Por exemplo, nos dias atuais, ao 
analisar-se o caso da União Europeia, é patente a existência 
de uma integração de grau cinco. 

Em outro exercício de memória, dessa vez sobre a 
teoria das áreas monetárias ótimas, resta evidente que os 
processos de integração comunitários são mais propensos a 
concretizar as altas taxas de mobilidade de bens, serviços e 
fatores produtivos capazes de alavancar substancialmente o 
desenvolvimento econômico do bloco de atuação 
multinacional. Consoante Mundell (1961), essa conjuntura 
especial deve ser perseguida como pressuposto inerente à 
integração. 

Satisfeito esse momento de compreensão acerca do 
direito comunitário, resta possível avançar com segurança 
rumo a outra vertente de regulação dos processos de 
integração entre nações pelo Direito. 

 
4.2 O DIREITO DE INTEGRAÇÃO: UM RAMO 
ESPECIALIZADO DO DIREITO INTERNACIONAL 

 
Por meio desse último item do primeiro capítulo, 

dar-se-á o encerramento da etapa vestibular desta tese – fase 
de construção do conhecimento a ser aplicado nos próximos 
compartimentos – com a sensação de se ter completado os 
objetivos pretendidos. Diante do que já foi escrito até o 
presente momento, resta a missão de delimitar os aspectos 
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marcantes do direito de integração, tendo em mente as 
informações já compartilhadas acerca do direito 
internacional e do direito comunitário. 

Para iniciar a tarefa acima, cabe diferenciar o direito 
de integração do direito comunitário. Prontamente afirmam 
Del’Olmo e Machado (2012, p. 29) que “[...] não são 
disciplinas idênticas, não são sinônimos, versam sobre 
objetos diversos, tratam de conceitos próprios e abordam 
normas distintas, mesmo que um reste por complementar o 
outro. Essa relação de complementariedade pode ser 
resumida pela assertiva: o Direito Comunitário é um Direito 
da Integração aperfeiçoado, evoluído”. Os dois tipos de 
ordenamentos jurídicos possuem as suas gênesis no direito 
internacional público e são inaugurados por via de tratados 
internacionais que formalizam os processos de integração 
entre os países participantes, contudo, depois do 
“nascimento”, as disparidades começam a manifestar-se e as 
particularidades de cada disciplina jurídica passam a 
distingui-los fortemente. 

Ao contrário do que acontece com o direito 
comunitário (trabalhado no item I.4.1), o direito de 
integração não se emancipa do direito internacional, 
conforme adianta o subtítulo deste item: “um ramo 
especializado do direito internacional”. O direito de 
integração pode ser definido como o conjunto de normas e 
princípios que visam formar um direito de coordenação 
entre países engajados em um processo de integração 
marcado pela intergovernabilidade. Fica claro que essa 
porção da ciência jurídica está atrelada ao direito 
internacional público, bem como que ela conserva as 
características próprias trabalhadas no item I.2.2 deste texto. 

Portanto, uma vez entendido que o direito de 
integração corresponde à parte do DIP especializada nos 
processos de integração marcados pela intergovernabilidade, 
resta entender que ambos possuem um caráter coordenativo 
e que prezam pela articulação entre as nações na busca da 
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consecução da paz e do progresso coletivo. 
Conjugando os elementos acima citados 

(articulação, coordenação e intergovernabilidade), percebe-
se que a questão da mitigação da soberania dos Estados 
nacionais no contexto dos processos de integração não 
incomoda, desde que o modelo integrativo adotado seja 
regulado pelo direito de integração. Tal assertiva sustenta-se 
no fato de que nesse arquétipo não há transferência de 
competências soberanas para as organizações internacionais, 
haja vista que a aproximação entre os países participantes 
ocorre mediante a reciprocidade e as técnicas diplomáticas 
implementadas pelos governos nacionais por via de seus 
respectivos ministérios de relações exteriores. 
Diferentemente do direito comunitário, a intenção aqui não 
é associar-se subordinativamente a uma instituição 
supranacional, mas sim articular-se reciprocamente com os 
demais países do bloco de atuação de maneira justaposta. 

Já foi dito que os tratados internacionais inauguram 
os processos de integração. Nesses documentos jurídicos, 
restam consignados os objetivos pretendidos pelo bloco de 
atuação multinacional e os meios para a consecução desses 
desideratos. Também constam as determinações referentes à 
criação da instituição permanente intergovernamental, os 
seus órgãos funcionais e as respectivas competências, os 
princípios gerais de direito que orientarão os procedimentos 
internos, além de outras nuances que impulsionarão o 
movimento integracionista. Os tratados internacionais 
fundacionais dos processos de integração originam o 
chamado direito de integração e exercem um papel 
constitucional quanto ao bloco formado pelas nações 
participantes, ou seja, são materialmente constitucionais, 
uma vez que desempenham funções intrabloco inerentes à 
coesão, à organização e à direção jurídica. 

No que concerne à relação existente entre o direito 
de integração e o direito nacional dos Estados membros, essa 
perspectiva não é diferente da relação existente entre o 
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direito internacional público e os ordenamentos internos 
nacionais. 

Sinteticamente, conforme foi trabalhado no item 
I.2.2, a ordem jurídica de integração é obrigatória, uma vez 
que corresponde à expressão livre da autonomia de vontade 
dos Estados de participar da relação internacional (corrente 
positivista-voluntarista), inaugurando, assim, o pacta sunt 
servanda. Outrossim, também é obrigatório o direito de 
integração, já que satisfaz os anseios e apelos das sociedades 
nacionais (corrente objetivista) no sentido de buscar a paz e 
o progresso coletivo dentro do contexto estratificado do 
fenômeno da globalização. 

Outro aspecto que precisa ser entendido é a 
primazia do direito de integração sobre os ordenamentos 
jurídicos nacionais dos Estados membros. Quanto a esse 
particular, repete-se o conhecimento já trabalhado no item 
I.2.2, especificamente na parte que afirma a prioridade do 
DIP como um princípio geral positivado nas normas 
exteriores. O artigo décimo terceiro da Declaração de 
Direitos e Deveres dos Estados (ONU, 1949) e o artigo 
vigésimo sexto da Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados (ONU, 1969) servem de sustentação normativa 
para tal privilégio. A prevalência do direito de integração 
descende diretamente da primazia do DIP, sendo um 
desdobramento natural, já que a primeira classe de normas 
jurídicas está contida na segunda. 

Vale lembrar que o instituto da responsabilidade 
internacional do Estado (explicado no item I.2.2), por ser um 
princípio de direito internacional, serve de repreensão aos 
países inadimplentes no âmbito das relações exteriores, 
outrossim repassa aos sujeitos estatais a obrigatoriedade do 
DIP e a primazia que esse possui sobre os ordenamentos 
jurídicos nacionais. Da mesma maneira acontece com os 
membros do bloco de atuação multinacional que 
descumprem o direito de integração, uma responsabilidade 
internacional referente aos demais participantes do processo 
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integracionista. 
Mais um elemento característico do direito 

internacional público que o direito de integração conserva é 
o respeito à utilização, por parte dos Estados membros do 
bloco, das teorias monista e dualista como técnicas de 
integração normativa. Isto é, o direito de integração não 
interfere nos ordenamentos estatais, não intervém nas 
constituições nacionais quanto à necessidade, ou não, de 
mecanismos de recepção (transformação) da norma 
estrangeira no direito interno. 

Em outras palavras, assim como o DIP, o direito 
de integração tolera tanto o dualismo quanto o monismo 
jurídico estatal, pois entende que tal matéria é de alçada do 
direito constitucional interno. Do ponto de vista do 
processo integrativo, é suficiente que o Estado membro 
reconheça a obrigatoriedade e a primazia do direito de 
integração. 

Sendo assim, na hipótese de um Estado monista, as 
normas de direito de integração serão incorporadas e 
ganharão aplicação no ordenamento jurídico nacional na 
mesma data em que a regra estrangeira entra em vigor no 
âmbito internacional. Todavia, na hipótese de um Estado 
dualista, as normas internacionais somente poderão gerar 
direitos e obrigações após passarem pelo mecanismo 
legislativo de recepção previsto na constituição pátria. 

Em virtude das características aqui explicadas, é 
seguro atestar que os blocos de atuação multinacionais 
optantes pelo sistema baseado na intergovernabilidade e 
regulado pelo direito de integração acabam escolhendo um 
modelo baseado no auxílio mútuo e na manutenção das 
atribuições soberanas dos Estados membros. Para fazer uso 
da referência criada por Sardegna (1995), é pertinente 
afirmar que o sistema agora em estudo congrega-se melhor 
com os níveis mais iniciais da escala de integração, por 
exemplo, a zona de livre comércio e a união aduaneira. 

Conectando a informação acima com a teoria das 
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áreas monetárias ótimas (MUNDELL, 1961), é permitido 
concluir que tanto na zona de livre comércio quanto na união 
aduaneira – conforme trabalhado no item I.3.2 – não há a 
perspectiva de se buscar as altas taxas de mobilidade de bens, 
serviços e fatores produtivos capazes de alavancar 
substancialmente o desenvolvimento econômico do bloco 
de autuação, haja vista a pouca profundidade das ações 
perpetradas nesses níveis de integração. 

O arquétipo da intergovernabilidade aliado ao 
direito de integração acaba limitando a potencialidade dos 
processos de integração, pois os Estados nacionais 
envolvidos optam por manter uma coesão branda entre si, 
sem aprofundar o nível integracionista dentro do bloco. 

Com o entendimento acima, encerra-se o capítulo 
primeiro da corrente pesquisa. Nos próximos 
compartimentos, as informações já trabalhadas servirão para 
sustentar os argumentos e resultados encontrados no 
deslinde da presente tese. 



CAPÍTULO II: 
“A PERSPECTIVA DA 
JUSTIÇA SOCIAL NA 
ORDEM JURÍDICA 
INTERNACIONAL” 

 
1 A UNIVERSALIDADE DO LABOR E A SUA 
PROTEÇÃO PELOS DIREITOS HUMANOS 

 
O capítulo dois da presente pesquisa é concebido 

para desenvolver uma perspectiva sociojurídica acerca do 
mundo do trabalho, além de apresentá-lo como segundo 
elemento componente desta tese doutoral, pois o primeiro 
elemento diz respeito aos processos de integração entre 
países, trabalhado no capítulo um. Pretende-se demonstrar a 
relevância social do labor e não apenas posicioná-lo como 
mais um fator produtivo, como mais uma variável a ser 
computada em um contexto macroeconômico; fato é que o 
aspecto laboral é pilar da sociedade, um mantenedor da 
ordem, da paz e do progresso da humanidade. De acordo 
com Silva e Gurgel (2013, p. 508), o trabalho representa “[...] 
um ícone social fundamental. Entre outras vias, através do 
labor o indivíduo justifica sua essência humana, agregando 
eticamente dignidade à sua trajetória hominal. É através do 
trabalho que a pessoa humana conquista a respeitabilidade 
social, incluindo-se paritariamente no seio da comunidade a 
qual pertence”. 

Na mesma vereda, Godio tece o comentário: 
 

[…] El trabajo, como valor abstracto universal y como valor 
concreto se realiza a través de las prácticas de profesiones y 
categorías laborales, y es la sustancia simbólica material de la 
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sociedad de trabajo. El trabajo es, en sus formas abstractas y 
concretas, como hemos dicho, una de las sustancias de la 
humanidad. El deseo – que es lo que moviliza a los hombres 
– y la razón – que es quien ordena esos deseos –, encuentran 
sustento social a través del trabajo y el amor. Por eso, el trabajo 
es un atributo esencial de la humanidad. La historia de esa 
humanidad es la historia de hombres y mujeres que han 
trabajado en diversas condiciones de organización y al mismo 
tiempo de explotación23. 

 
As palavras acima querem significar que o trabalho 

é inerente ao ser humano e não há como dissociar a energia 
laboral do próprio indivíduo. Logo, a temática em comento 
é universal e deve ser mirada a partir de um prisma 
relacionado à sociedade e às pessoas, seja em um plano local, 
nacional, regional e/ou mundial. A universalidade do labor é 
uma característica que será aproveitada neste texto, haja vista 
que as relações internacionais (tratadas no capítulo primeiro) 
frequentemente incidem sobre o assunto, fazendo surgir 
uma zona de interseção social, caracterizada como as 
relações internacionais de trabalho. 

No que concerne ao âmbito da ciência jurídica, a 
zona de interseção referida acima se repete para originar o 
Direito Internacional do Trabalho, uma porção de 
conhecimento especializado em regular o mundo do 
trabalho24 enquanto alvo das relações exteriores 
desenvolvidas pelos sujeitos de Direito Internacional. 
Sussekind (2001, p. 70) afirma que “a expressão Direito 
Internacional do Trabalho (DIT) vem sendo empregada 
cada vez mais, para identificar o capítulo do Direito 
Internacional Público que trata da proteção do trabalhador, 

                                                      
23 GODIO, Julio. Sociedad de trabajo y sindicalismo socio-político. Buenos 
Aires: Ediciones Corregidor, 2005. p. 132. 

24 Expressão utilizada por Godio em sua obra e tomada em empréstimo 
no decorrer desta tese. 
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seja como parte de um contrato de trabalho seja como ser 
humano [...]”. 

A universalização do trabalho desdobra-se em 
razão da comum presença dessa atividade social em qualquer 
agrupamento de indivíduos, sem exceções. Por isso, existe 
uma forte conexão entre o direito do trabalho e outra porção 
do Direito Internacional, que, igualmente, pauta-se na 
singularidade da pessoa humana: os direitos humanos. 

Segundo Herkenhoff (1994, p. 30), direitos 
humanos são “aqueles direitos fundamentais que o homem 
possui pelo fato de ser homem, por sua natureza humana, 
pela dignidade que a ela é inerente”. Já Pérez-Luño (2004, p. 
46-47) vaticina que os direitos humanos “suelen venir entendidos 
como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento 
histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la 
igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por 
los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”. Percebe-
se que essa classe de direitos, em razão da sua universalidade, 
possui aplicabilidade independentemente de vínculo jurídico 
de cidadania entre indivíduo e Estado, pois resulta 
diretamente de valores sociais nucleares tecidos pela 
construção e reconstrução histórica em sociedade. Nesse 
diapasão, os direitos humanos referem-se à proteção da 
essência humana, isto é, intencionam dotar a existência 
hominal de uma dimensão ética fundamentada pelo viver 
digno em qualquer parte do globo terrestre. 

Muito antes dos direitos trabalhistas, os direitos 
humanos consolidaram-se no orbe universal, no sentido de 
aumentar a cooperação mundial para perseguir o progresso 
da raça humana enquanto sociedade. Pretendeu-se, desse 
modo, a instauração de patamares civilizatórios mínimos dos 
quais nenhum Estado nacional pudesse ignorar a existência. 
Uriarte (2001) costuma entender que, dessa forma, 
produziu-se a racionalização da soberania nacional, ao 
incorporarem-se normas supraestatais inerentes ao ser 
humano, caracterizando a universalidade desses direitos em 
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vez da sua mera internacionalidade ou constitucionalidade. 
Consoante lecionam Piovesan e Carvalho (2010), a 
necessidade de uma ação internacional mais eficaz para a 
proteção dos direitos humanos culminou na criação da 
sistemática normativa de proteção internacional, que faz 
possível a responsabilização do país quando esse mostra 
falhas ou é omisso na missão de resguardar tais 
prerrogativas. 

Hodiernamente, o ordenamento jurídico 
internacional (trabalhado no item I.4) é lastreado fartamente 
pela eticidade dos direitos humanos. Não é difícil encontrar 
nesse sistema de normas a presença de diplomas legais 
inteiramente voltados para o tema ou, pelo menos, 
inspirados por eles. Fato é que, dentro de tal porção singular 
de direito positivo, grande é o espaço reservado ao ser 
humano enquanto trabalhador, versando sobre o trabalho e 
o seu papel essencial, sendo estes os denominados direitos 
humanos dos trabalhadores. 

Os instrumentos jurídicos de Direito Internacional 
Público – os tratados – foram encarregados de manifestar os 
direitos humanos, bem como os valores principiológicos 
abarcados por eles, dotando-os de um corpo físico e de força 
normativa. Em comprovação ao afirmado até aqui, coloca-
se em baila o documento mais clássico acerca do tema em 
comento, a Declaração Universal de Direitos Humanos 
(DUDH) (ONU, 1948), documento formal de intenções 
emitido e proclamado ao término da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, realizada na cidade de Paris e relatada por 
via da Resolução n.º 217 de 10/12/1948. 

Acerca da DUDH (ONU, 1948), merece destaque 
o preâmbulo do documento, no qual se afirma “[...] que o 
reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros 
da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. 
Quanto aos direitos humanos dos trabalhadores, o artigo 
vigésimo terceiro declara: 
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I) Todo homem tem direito ao trabalho, à livre 
escolha de emprego, a condições justas e favoráveis 
de trabalho e à proteção contra o desemprego. II) 
Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a 
igual remuneração por igual trabalho. III) Todo 
homem que trabalhe tem direito a uma remuneração 
justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à 
sua família, uma existência compatível com a 
dignidade humana, e a que se acrescentarão, se 
necessário, outros meios de proteção social25. 

 
Outro instrumento de Direito Internacional que 

pode ser apontado nesta tese é o Pacto Internacional de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) (ONU, 
1966). Tal documento foi resultante da Assembleia Geral da 
ONU de 16/12/1966, realizada na cidade de Nova Iorque e 
materializado mediante a Resolução n.º 2200. O segundo 
parágrafo do artigo sexto26 do PIDESC (ONU, 1966) obriga 
que cada país participante adote providências para perseguir 
o desenvolvimento econômico, social e cultural, além do 
pleno emprego com gozo de liberdades políticas e 

                                                      
25 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal de 
Direitos Humanos. Paris, 1948. Disponível em: 
<http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf>. 
Acesso em: 04 jan. 2014. 

26 Artigo 6 – 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o 
direito ao trabalho, que compreende o direito de toda pessoa de ter a 
possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente 
escolhido ou aceito, e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar 
esse direito. 2. As medidas que cada Estado Parte do presente Pacto 
tomará a fim de assegurar o pleno exercício desse direito deverão incluir 
a orientação e a formação técnica e profissional, a elaboração de 
programas, normas e técnicas apropriadas para assegurar um 
desenvolvimento econômico, social e cultural constante e o pleno 
emprego produtivo em condições que salvaguardem aos indivíduos o 
gozo das liberdades políticas e econômicas fundamentais. 
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econômicas fundamentais. Também merece destaque o 
artigo sétimo do PIDESC, uma vez que afirma: 

 
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o 
direito de toda pessoa de gozar de condições de 
trabalho justas e favoráveis, que assegurem 
especialmente: a) Uma remuneração que 
proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores: 
i) Um salário equitativo e uma remuneração igual por 
um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção; 
em particular, as mulheres deverão ter a garantia de 
condições de trabalho não inferiores às dos homens 
e perceber a mesma remuneração que eles por 
trabalho igual; ii) Uma existência decente para eles e 
suas famílias, em conformidade com as disposições 
do presente Pacto; b) A segurança e a higiene no 
trabalho; c) Igual oportunidade para todos de serem 
promovidos, em seu Trabalho, à categoria superior 
que lhes corresponda, sem outras considerações que 
as de tempo de trabalho e capacidade; d) O 
descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de 
trabalho e férias periódicas remuneradas, assim 
como a remuneração dos feriados27. 

 
As duas Declarações apresentadas acima – o 

DUDH e o PIDESC – são amostras do poderio normativo 
proporcionado pelo Direito Internacional quanto aos 
direitos humanos. Considerando que elas são os documentos 
mais clássicos sobre a temática em foco, ambas servem como 
exemplos perfeitos para simbolizar a máxima relevância 
jurídica atribuída ao conteúdo de salvaguarda humanista, 
contudo, nem de longe, esses instrumentos internacionais 
representam a totalidade dos diplomas jurídicos existentes 

                                                      
27 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Nova Iorque, 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/D0591.htm>. Acesso em: 04 jan. 2014. 
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nos dias atuais sobre o assunto, pois vasto é o arsenal 
normativo encontrado na ordem jurídica reguladora das 
relações exteriores. 

Haja vista o seu mote fundamental, a proteção 
internacional aos direitos humanos é justificadamente 
possuidora de privilégios jurídicos que não são encontrados 
em outras classes de direitos, por isso os diplomas legais são 
revestidos de características especiais que inovam no plano 
do Direito Internacional Público. Concordando com o 
ponto de vista de Uriarte (2001), tal casta de Pactos e 
Declarações internacionais integram o patrimônio jurídico 
da humanidade, logo, são obrigatórios, vinculantes e de 
eficácia plena, uma vez que são classificados como normas 
de jus cogens (trabalhado no capítulo um). 

A força cogente atribuída aos direitos humanos 
adéqua-se perfeitamente ao contexto da globalização, haja 
vista que a materialização de normas supraestatais intrínsecas 
aos indivíduos e aos seus grupos apontam para a 
racionalização das soberanias nacionais, logo, no atual orbe, 
fala-se em universalidade (supranacionalidade) dos direitos 
humanos. O caráter cogente agora observado é motivado 
pelo desejo da sociedade internacional de garantir a 
operatividade jurídica dessas prerrogativas especiais; dito de 
outra forma, os atributos reunidos aqui autorizam o 
entendimento de que os direitos humanos estão acima de 
qualquer interesse e/ou vontade dos Estados no âmbito das 
relações exteriores, igualmente que tal rol privilegiado de 
prerrogativas não obedece às exigências estatais para o 
reconhecimento da ordem jurídica estrangeira – dispensam 
a ratificação – e também transcende qualquer regra de 
incorporação aos ordenamentos jurídicos nacionais. 

Neste ponto da presente tese, cabe realizar um ato 
de memória no que concerne ao conteúdo desvencilhado 
para a compreensão sobre as peculiaridades do Direito 
Internacional Público (trabalhado no capítulo um). Restou 
entendido que a teoria clássica internacionalista indica duas 
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técnicas jurídicas pelas quais os comandos de DIP ingressam 
nos sistemas legais nacionais, isto é, um país pode ser 
monista ou dualista quanto à necessidade de incorporação da 
norma estrangeira ao seu respectivo ordenamento jurídico. 
Devido à força cogente, os instrumentos jurídicos 
internacionais de direitos humanos fogem dos padrões 
estabelecidos no Direito Internacional geral, haja vista que 
desconsideram as técnicas tradicionais mencionadas acima e 
apontam para uma operatividade imediata das normas 
humanistas. 

Significa afirmar que independentemente de um 
determinado país ter ratificado ou não um Pacto ou 
Declaração internacional de direitos humanos, tal conteúdo 
normativo será obrigatório, vinculante e prescritivo de 
comportamento estatal no sentido do respeito aos preceitos 
humanistas. Igualmente, nesse contexto, não importa se um 
determinado país adota a técnica monista ou dualista, pois, 
uma vez vigentes, os instrumentos em comento serão 
incorporados automaticamente à ordem jurídica interna sem 
a necessidade de qualquer ato de recepção legislativa, por 
isso, tais documentos jurídicos são ditos de eficácia plena. 

Nessa vereda, destacam-se as palavras de Carrillo 
Salcedo (apud URIARTE): 

 
Las fuentes del jus cogens pueden ser los tratados y otros 
instrumentos internacionales, los principios generales do 
Direito de las naciones civilizadas y la costumbre 
internacional. El reconocimiento y proclamación solemne de los 
derechos humanos en el conjunto de Declaraciones, Pactos y 
convenciones internacionales, constituye una codificación del 
Derecho consuetudinario sobre la materia, que goza de 
validez, imperatividad y eficacia como norma internacional 
consuetudinaria, de orden público internacional, 
independientemente de su eventual ratificación. Tanto la Corte 
Internacional de Justicia como la Corte Internacional de 
Derechos humanos han sostenido, en diversos casos, tal 
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solución, cuando estaba en juego el respeto de derechos 
humanos28. 

 
Uma vez entendido o proeminente patamar 

atribuído aos direitos humanos, retomando a observação 
acerca da DUDH e do PIDESC, nota-se que a promoção da 
proteção aos preceitos humanistas no âmbito das relações 
exteriores não pertence propriamente a um Estado nacional, 
mas sim à ONU. Fato é que essa Organização possui a 
função de motorizar a paz e a harmonia entre as nações e os 
sujeitos que compõem a sociedade internacional. 

O aparecimento de sujeitos de Direito 
Internacional específicos – como a ONU –, focados no 
estímulo à proteção dos direitos humanos, tornou-se uma 
marca derivada da relevância e da universalidade desses bens 
jurídicos. O mesmo acontece com os direitos humanos dos 
trabalhadores, pois eles também contam com a força motriz 
desempenhada por uma organização internacional própria, 
citada aqui como a Organização Internacional do Trabalho. 

Sobre a OIT, afirmam Silva e Gurgel: 
 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é a 
agência especializada das Nações Unidas que busca 
a promoção da justiça social e o reconhecimento 
internacional dos direitos humanos e trabalhistas. 
Através de normas internacionais do trabalho a OIT 
promove o desenvolvimento e a interação das 
organizações de empregadores e de trabalhadores, 
além de prestar cooperação técnica nas áreas de 
formação e reabilitação profissional, na 
administração do trabalho, no direito e relações do 

                                                      
28 URIARTE, Oscar Ermida. La Declaración Sociolaboral del Mercosur 
y su eficacia jurídica. In: Organización Internacional del Trabajo (Org.). 
Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur: Trabajos de la 
reunión técnica de la Oficina OIT de área para Argentina, Paraguay y 
Uruguay celebrada en Buenos Aires, los días 10 y 11 de diciembre de 
2001. Buenos Aires: Editora de la OIT, 2001. p. 20. 
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trabalho, nas condições de trabalho, no 
desenvolvimento empresarial, nas cooperativas, na 
previdência social, nas estatísticas e na segurança e 
saúde ocupacional, entre outras29. 

 
Em tal vereda, a própria Organização (OIT, 1998) 

declara a convicção de que a justiça social é essencial para se 
garantir a paz universal e permanente, além de que o 
crescimento econômico é importante, contudo não é 
suficiente para assegurar a equidade, o progresso social e a 
erradicação da pobreza. 

Do ponto de vista jurídico, é imperioso observar 
que a OIT possui atribuição legislativa acerca dos assuntos 
pertinentes ao mundo do trabalho. A entidade agora em 
comento se autoconsidera uma “organização internacional 
com mandato constitucional e o órgão competente para 
estabelecer Normas Internacionais do Trabalho e ocupar-se 
das mesmas, e que goza de apoio e reconhecimento 
universais na promoção dos direitos fundamentais no 
trabalho como expressão de seus princípios [...]” (OIT, 
1998). Desse contexto, surgem as convenções internacionais 
de trabalho, ou simplesmente convenções da OIT. Elas 
correspondem a tratados multilaterais abertos, de caráter 
normativo, que podem ser ratificados sem limitação de prazo 
por qualquer Estado, membro ou não. As convenções da 
OIT – assim como qualquer outro tratado internacional – 
são instrumentos normativos obrigacionais aptos a 
produzirem efeitos na esfera internacional. 

                                                      
29 SILVA, Marcelo Mauricio da; GURGEL, Fernanda Fernandes. O 
assédio moral sob a ótica dos tratados e das convenções internacionais: 
um ultraje à liberdade e à dignidade do trabalhador. Revista de Direitos 
Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 14, n. 142, p. 504-524, dez. 2013. 
Semestral. Disponível em: 
<http://apps.unibrasil.com.br/ojs235/index.php/rdfd/article/view/4
60/354>. Acesso em: 03 jan. 2014. 
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Aos países membros da OIT, bem como aos não 
membros, mas que tenham ratificado alguma quantidade de 
convenções internacionais de trabalho, é mandatório o dever 
de harmonização do seu ordenamento jurídico nacional com 
as normas manifestadas pela entidade trabalhista, sempre 
objetivando o desenvolvimento da justiça social e a proteção 
dos trabalhadores em uma esfera global. 

Os temas laborais desenvolvidos pela Organização 
Internacional do Trabalho são sempre mirados pelo prisma 
dos princípios universais adotados por ela na Declaração 
sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho 
(OIT, 1998). A liberdade sindical e o reconhecimento efetivo 
do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva 
do trabalho infantil e a eliminação da discriminação em 
matéria de emprego e ocupação são imperativos categóricos 
do ponto de vista da OIT. Todos esses elementos 
norteadores ganham corpo físico na medida em que são 
materializados no formato de direitos e obrigações previstos 
nas convenções internacionais de trabalho. 

Dentre todas as convenções promulgadas pela 
Organização Internacional do Trabalho, merecem especial 
destaque oito delas. Considerando o mote dos direitos 
humanos dos trabalhadores e a sua proteção pelo DIP, essas 
oito convenções lidam com assuntos laborais tão essenciais 
que representam o núcleo duro da ordem jurídica agora em 
estudo, quais sejam: as Convenções 87 e 98 sobre a liberdade 
sindical e a negociação coletiva; as Convenções 29 e 195 
sobre a abolição do trabalho forçado; as Convenções 138 e 
182 sobre a idade mínima e abolição das piores formas de 
trabalho infantil; e as Convenções 100 e 111 sobre salário 
igual para trabalho de igual valor e discriminação em matéria 
de emprego e ocupação. 

O rol de diplomas laborais acima descrito 
corporifica os princípios e direitos fundamentais no 
trabalho, logo, é correto admitir que esse conjunto faz parte 
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dos patamares mínimos universais estabelecidos pela 
proteção internacional aos direitos humanos. Na mesma 
vereda, as oito convenções em foco devem ser entendidas 
como normas de jus cogens, haja vista a essencialidade dos 
preceitos positivados pela Organização Internacional do 
Trabalho. 

Rememorando o conhecimento compartilhado em 
momento anterior, significa afirmar que tais convenções da 
OIT, mesmo que não ratificadas por determinados países, 
devem ser respeitadas por toda a sociedade internacional, 
pois se trata de uma classe normativa que privilegia o 
respeito ao indivíduo e aos grupos humanos, dotada de 
imperatividade, inderrogabilidade e de fundamentalidade do 
ponto de vista jurídico. Considerando que são documentos 
obrigatórios, vinculantes e prescritivos de comportamentos 
estatais, eles transcendem a necessidade de reconhecimento 
(ratificação) por parte dos países membros da Organização 
trabalhista, bem como são de incorporação imediata – 
independentemente de monismo ou dualismo – ao direito 
interno das nações envolvidas nas relações exteriores e de 
eficácia plena tanto internacional quanto nacionalmente. 

Uma vez compreendida a complexidade d matéria 
trabalhista agora estudada e engendrada pela OIT, também 
é salutar visualizar os direitos humanos dos trabalhadores 
mediante o signo do trabalho decente.  

Em 1999, a Organização Internacional do Trabalho 
formalizou a campanha global denominada trabalho 
decente, com a missão de “promover oportunidades para 
que homens e mulheres possam conseguir um trabalho 
produtivo e de qualidade em condições de liberdade, 
equidade, segurança e dignidade humana” (BRASIL, 2013, 
p. 4). Os objetivos estratégicos de tal campanha foram 
concebidos para atuar tanto na dimensão quantitativa quanto 
na qualitativa. Eles são: a geração de mais e melhores 
empregos; a extensão da proteção social; o fortalecimento 
do diálogo social e do tripartismo; e a promoção dos direitos 
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no trabalho (BRASIL, 2013, p. 5). Outrossim, também estão 
inseridas em tal contexto, não como objetivos estratégicos, 
mas como preceitos fundamentais que os norteiam, as 
noções de equidade e de trabalho a ser abolido ou 
inaceitável. 

A referida campanha foi apresentada durante a 87ª 
Reunião da Conferência Internacional do Trabalho (1999) e 
veiculada por via do relatório do Diretor-Geral da OIT, na 
época o sr. Juan Somávia. Em tal documento encontra-se a 
definição original de trabalho decente: “[...] é um conjunto 
mínimo de direitos do trabalhador que corresponde: à 
existência de trabalho, à liberdade de trabalho, à igualdade 
no trabalho, ao trabalho em condições justas, incluindo a 
remuneração, e que preservem sua saúde e segurança; à 
proibição do trabalho infantil; à liberdade sindical; e à 
proteção contra os riscos sociais” (OIT, 1999). 

Nessa vertente, o trabalho decente unificou 
diferentes campanhas promovidas pela OIT ao longo de sua 
existência, abarcando assuntos como o combate à 
precarização das condições de trabalho, a redução do salário 
real dos trabalhadores e a promoção dos direitos 
fundamentais do trabalho (liberdade sindical; direito de 
negociação coletiva; banimento de toda forma de trabalho 
forçado; eliminação do trabalho infantil e de todas as formas 
de discriminação). Também acoplou a esse rol mais dois 
elementos, que foram a proteção social ao trabalhador e o 
diálogo social/tripartismo entre os atores sociais trabalhistas. 
Por essas razões, o trabalho decente percorreu rapidamente 
o caminho da consolidação e logo passou a figurar nas 
relações internacionais como um ícone da justiça social, um 
programa de políticas públicas para promover e proteger o 
mundo do trabalho. 

A abrangência do significado atribuído ao trabalho 
decente, nos moldes desenvolvidos pela Organização 
Internacional do Trabalho, transcende ao aspecto específico 
do contrato de trabalho. Em verdade, o signo agora estudado 
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permite a reanálise do desenvolvimento econômico e social 
no contexto do fenômeno da globalização. 

 
2 A HUMANIZAÇÃO DA GLOBALIZAÇÃO POR 

VIA DO TRABALHO DECENTE 
 
Neste ponto da corrente tese, considerando a teoria 

desenvolvida acerca dos direitos humanos dos trabalhadores 
e o instituto do trabalho decente, é seguro correlacionar o 
fenômeno da globalização com o mundo do trabalho. 

No primeiro capítulo, expôs-se que a globalização 
é uma ação multidimensional de fusão entre as sociedades 
mundiais, em que o contexto internacional acaba por 
relativizar o contexto nacional. Foi dito que esse fenômeno 
manifesta-se nas mais diversas áreas das relações humanas, 
contudo, é no âmbito econômico que tais manifestações 
apresentam sua face mais perceptível. Conforme o 
pensamento de Cortina e Robles (2006), tal fenômeno 
respinga em várias áreas, entretanto, origina-se e desenvolve-
se sustentado em três eixos, quais sejam: a globalização dos 
mercados; a mutação dos processos produtivos nas 
empresas; e a globalização financeira. Logo, a essência da 
globalização é comprovadamente econômica. 

Diante do quadro acima, é interessante conhecer a 
Declaração da OIT sobre a Justiça Social para uma 
Globalização Equitativa, documento formal de intenções da 
Organização quanto ao tema. Já no preâmbulo, assevera-se: 

 
Considerando que o contexto atual da globalização, 
caracterizado pela difusão de novas tecnologias, a 
circulação das ideias, o intercâmbio de bens e 
serviços, o crescimento da movimentação de capital 
e fluxos financeiros, a internacionalização do mundo 
dos negócios e seus processos, do diálogo bem como 
da circulação de pessoas, especialmente 
trabalhadoras e trabalhadores, transforma 
profundamente o mundo do trabalho: - por uma 
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parte, o processo de cooperação e integração 
econômicas tem contribuído a beneficiar certo 
número de países com altas taxas de crescimento 
econômico e de criação de empregos, a integrar um 
número de indivíduos pobres da zona rural na 
moderna economia urbana, a elevar seus objetivos 
de desenvolvimento e a estimular a inovação na 
elaboração de produtos e circulação de ideias; - por 
outra parte, a integração econômica mundial tem 
confrontado muitos países e setores com grandes 
desafios no tocante à desigualdade de ingressos, à 
persistência de níveis de desemprego e pobreza 
elevados, à vulnerabilidade das economias diante das 
crises externas e ao aumento, tanto do trabalho 
precário como da economia informal, que têm 
incidência na relação de trabalho e na proteção que 
esta pode oferecer30. 

 
As palavras acima transcritas revelam, obviamente, 

a influência da globalização no mundo do trabalho, 
apresentando também seus reflexos positivos e negativos. A 
percepção da OIT é a de que, mesmo havendo um lado 
desejável, o contexto globalizado entre as nações do mundo 
moderno produziu – ou pelo menos acentuou – efeitos 
colaterais sérios, pois o caminho atual percorrido não foi 
capaz de desfazer os desequilíbrios sociais nacionais, nem 
mesmo de satisfazer as aspirações mínimas de um enorme 
número de seres humanos quanto a uma forma de existência 
com dignidade. 

Sobre essa questão, a literatura especializada mais 
voltada para as doutrinas sociais, como Katz (2006) e Godio 

                                                      
30 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. 
Conferência Internacional do Trabalho (Org.). Declaração da OIT sobre a 
Justiça social para uma Globalização Equitativa. Genebra, 2008. Disponível 
em: 
<http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/oit/doc/declaracao_
oit_globalizacao_213.pdf>. Acesso em: 06 jan. 2014. 
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(2005), não se entusiasma nem um pouco com qualquer 
aspecto positivo oriundo da globalização quanto ao tema 
trabalho. A opinião de Godio exemplifica uma visão mais 
crítica sobre o assunto, uma vez que atribui à globalização a 
seguinte exigência: 

 
Entiende que el progreso económico y social exige mercados de 
trabajo desregulados y admite la existencia de grupos sociales 
ganadores y otros perdedores. Avanza aun más al aplicarse al 
rediseño del mundo del trabajo y anuncia que en el futuro el 
trabajo será escaso, que en los países industrializados 
descenderá el número absoluto de trabajadores asalariados y 
que se habrán de configurar, a escala mundial, sociedades 
duales habitadas por un tercio de desocupados y trabajadores 
informales de bajos ingresos sujetos de asistencialismo31. 

 
Tanto o ponto de vista da OIT – mais moderado – 

quanto a visão da sociologia apresentada acima – mais crítica 
e combativa – convergem para a percepção de que a 
globalização, no decorrer de sua trajetória, não se 
demonstrou capaz de erradicar a pobreza ou, ao menos, de 
reduzir as desigualdades sociais, muito menos de atingir um 
equilíbrio econômico global capaz de proporcionar 
oportunidades a todas as classes de pessoas. Esse fato é 
confirmado pela incapacidade das economias de vários 
países, especialmente os em desenvolvimento, de 
conseguirem manter um alto nível de empregabilidade de 
seus cidadãos, o que acontece na América Latina, por 
exemplo, há décadas. 

Outra convergência encontrada nos discursos 
elaborados pela OIT e pela literatura social já referenciada é 
o fato de que ambos enxergam no elemento laboral a 
maneira de neutralizar os aspectos negativos da globalização. 
Outrossim, continuam convergindo quando elegem o 

                                                      
31 GODIO, Julio. Sociedad de trabajo y sindicalismo socio-político. Buenos 
Aires: Ediciones Corregidor, 2005. p. 118. 
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trabalho decente como mecanismo catalisador e ao 
afirmarem que é imperioso dotar o fenômeno globalizante 
de uma dimensão sociolaboral, para que os efeitos colaterais 
sejam minimizados. Comprova-se apontando novamente as 
palavras de Godio: 

 
[…] cuatro de los componentes sociolaborales centrales para 
organizar los mercados son: el pleno empleo decente (entendido 
como trabajo para todos), las políticas laborales y educativas 
para la capacitación continua de trabajadores y empresarios, 
las políticas de equidad de género y las políticas públicas 
laborales para la incorporación a los mercados de trabajo de 
jóvenes y mujeres. Esto requiere de redes y estructuras 
productivas modernas y eficientes ensambladas con normas 
laborales (dimensión social) que protejan a los trabajadores 
asalariados y a las categorías no asalariadas […]32 

 
Acoplar uma dimensão sociolaboral ao movimento 

globalizante não significa abandonar a busca pelo 
desenvolvimento econômico – até porque sem um avanço 
econômico não há como avançar na esfera social –, mas 
priorizar o mundo do trabalho e as suas políticas públicas de 
promoção e proteção trabalhista como objetivos estratégicos 
em paridade com os desideratos de natureza econômica. 
Somente assim o desenvolvimento e progresso das nações 
será amplo e sustentável. 

Retoma-se, assim, a perspectiva do trabalho 
decente (abordado no item II.1) para repudiar os rumos 
atuais da globalização, pois veicula o trabalho precário e o 
subemprego – aquele que não é capaz de retirar o obreiro da 
condição de pobreza, que o coloca em risco quanto a sua 
saúde e segurança – como medidas de gestão para a 
consecução de melhores resultados econômicos. A intenção 
do trabalho decente é a criação de ocupações promotoras do 

                                                      
32 GODIO, Julio. Sociedad de trabajo y sindicalismo socio-político. Buenos 
Aires: Ediciones Corregidor, 2005. p. 120. 
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desenvolvimento e do bem-estar humano, capazes de 
dignificar a pessoa enquanto trabalhadora. 

Buscar o desenvolvimento econômico é válido – 
conforme mencionado acima –, caso se oriente por via de 
uma dimensão sociolaboral adepta do trabalho decente. A 
globalização predatória, ainda hoje praticada por alguns 
sujeitos de Direito Internacional, deve acabar, para o bem da 
humanidade. A geração e a concentração de riquezas 
mediante a exploração inconsequente dos fatores 
produtivos, especialmente a mão de obra, merecem ser 
combatidas pela regulação do direito positivo, nacional e 
internacional. 

No que concerne ao tema trabalhista, o Direito 
Internacional do Trabalho – muito fortemente apoiado nos 
direitos humanos dos trabalhadores – e as ordens jurídicas 
nacionais necessitam de fortaleza normativa para garantir 
que medidas desmanteladoras da proteção sociolaboral não 
sejam adotadas como atos governamentais de gestão 
macroeconômica, ou seja, a retirada de direitos sociais dos 
trabalhadores não pode ser enxergada como forma de 
incremento ou incentivo à economia. Práticas precarizantes 
do labor, como, por exemplo, o pagamento de salários 
incapazes de retirar o trabalhador da situação de pobreza, as 
altas taxas de empregos informais e o dumping social devem 
ser abolidas na esfera local, nacional, regional e internacional. 

A globalização econômica não pode representar a 
consolidação de um sistema neoliberal sem freios, 
desregulador de mercados de trabalho nacionais e gerador da 
escassez de empregos ou da baixa qualidade desses ou, até 
mesmo, do informalismo no trabalho. Tal modelo seria 
estruturante da perpetuação das desigualdades sociais e da 
concentração de renda nas mãos de uma classe 
predominante em detrimentos de uma massa dominada. 
Consoante Galeano (2012, p. 15), “La división internacional del 
trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en 
perder”. O trabalho é a forma mais factível de se perceber os 
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efeitos colaterais da globalização econômica, pois a ausência 
de labor ou o envolvimento em um subemprego ocasionam 
um atentado contra a autoestima e a dignidade de qualquer 
ser humano, além de gerar um sentimento de exclusão que 
pode destruir o senso de solidariedade dentro de uma 
sociedade. 

Em razão do exposto até agora, quando se fala em 
humanização da globalização por via do trabalho decente – 
título deste item – significa dizer que a dimensão 
sociolaboral precisa ser protagonista do movimento 
globalizante no sentido de humanizá-lo, de torná-lo sensível 
aos apelos sociais e às necessidades básicas e universais das 
pessoas. Certamente, tal desiderato deve ser capitaneado 
pelo trabalho decente, de modo a valorizar o mundo do 
trabalho como forma de cumprimento dos direitos humanos 
– fortemente a dignidade da pessoa humana – e como forma 
de perseguir a ordem, a paz e o progresso da raça humana. 

 
3 A PROMOÇÃO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL 

POR MEIO DO LABOR 
 
A perspectiva elaborada e exposta no decorrer 

deste segundo capítulo está diretamente relacionada com as 
verificações positivas realizadas pelas doutrinas sociais do 
direito. Pode-se afirmar que o conhecimento científico 
implementado é atinente a uma existência em sociedade 
centralizada no labor. Para compreender melhor as ideias 
aqui delineadas, é imperioso negar a concepção individualista 
de que o ser humano natural nasce isolado e independente 
de outras pessoas. 

A premissa fixada na tese agora discorrida é a de 
que o indivíduo nasce integrado a um agrupamento, 
permanecendo assim até o fim de sua vida. Logo, a condição 
natural do ser humano é a condição social, por isso a 
sociedade torna-se a base para a perfeita compreensão da 
pessoa. Esse é o ponto de vista constituído por parte da 
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sociologia jurídica e, em conformidade com esse 
entendimento, encontram-se as teorias desenvolvidas por 
filósofos do Direito como Durkheim (1858-1917) e Duguit 
(1859-1928). 

O pensamento de Duguit admite que: 
 

[...] a existência da sociedade é um fato primitivo e 
humano, e não, portanto, produto da vontade 
humana. Conclui-se daí que todo homem, desde o 
seu nascimento, integra um agrupamento humano. 
A par com isso, o ser humano desenvolveu uma 
consciência clara de sua própria individualidade; ele 
concebe-se como criatura individual, com 
necessidades, tendências e aspirações próprias; 
compreende também que esses anseios não podem 
ser satisfeitos se não pela vida em comunidade com 
outros homens. Enfim, dimensionada conforme o 
momento da história humana, a consciência de uma 
“sociabilidade” sempre esteve presente, enquanto 
dependência do homem em relação à comunidade; e 
também a consciência da sua individualidade33. 

 
O natural do ser humano é comprometer-se com 

os vínculos da convivência em sociedade. Conforme 
Durkheim (1999), toda sociedade alude a uma solidariedade; 
essa solidariedade social significa os laços que mantêm as 
pessoas agrupadas em comunidade. Sobre o ser humano 
social, explica-se que: 

 
[...] os homens de um mesmo grupo social são 
solidários entre si – primeiramente porque têm 
necessidades comuns cuja a satisfação reside na vida 
em comum; e em segundo lugar porque têm anseios 
e aptidões diferentes cuja a satisfação efetiva-se pela 
troca de serviços recíprocos, relacionados 

                                                      
33 DUGUIT, Léon. Fundamentos do direito. 3. ed. Tradução de Márcio 
Pugliesi. São Paulo: Martin Claret, 2009. p. 3. 
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exatamente ao emprego de suas aptidões. Dentro do 
esboço acima, conceitua-se a primeira como 
solidariedade “por semelhança”, enquanto a 
segunda, “por divisão de trabalho” [...]. Observa-se 
também que, com o progresso, a solidariedade por 
divisão de trabalho aumenta cada vez mais, 
permanecendo a solidariedade por similitude em 
segundo plano. Os homens tornam-se 
acentuadamente diferentes entre si, diferentes por 
suas aptidões, necessidades, aspirações e, em função 
disso, o intercâmbio de serviços adquire um caráter 
bastante complexo e frequente; daí os laços de 
solidariedade se tornarem mais intenso34. 

 
O trabalho é um fator primordial que une os 

indivíduos em comunidade. Conforme Durkheim (1999), a 
solidariedade social fundada na divisão de trabalho é um 
liame orgânico entre as pessoas que tende a aprofundar os 
vínculos entre elas, tanto em profundidade quanto em 
intensidade. 

Articulando essas teorias e práticas sociais com o 
progresso e a modernidade das relações interpessoais, 
especialmente considerando os temas abordados no deslinde 
deste segundo capítulo (a universalidade do trabalho, a 
globalização e os processos de integração), resulta 
interessante trazer à baila mais uma concepção sociológica, 
dessa vez o conceito de sociedade de trabalho. Consoante o 
pensamento de Cortina e Robles (2006, p. 60), essa 
concepção reflete a “[…] necesidad urgente de construir un nuevo 
paradigma societal-laboral que dé respuestas y a la vez sustento a nuevos 
valores y componentes de humanización de la vida en sociedad, 
frontalmente distintos a los esgrimidos por las culturas de la sociedad de 
mercado”. 

                                                      
34 DUGUIT, Léon. Fundamentos do direito. 3. ed. Tradução de Márcio 
Pugliesi. São Paulo: Martin Claret, 2009. p. 37. 
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De acordo com a própria literalidade, a sociedade 
de trabalho significa reivindicar a posição do trabalho como 
valor essencial entre os seres humanos e substância fundante 
da sociedade. Logo, sob tal ponto de vista, a dimensão 
sociolaboral deveria prevalecer política e juridicamente 
como pilar para escorar uma economia de desenvolvimento 
sustentável. Obviamente esse modelo é antagônico ao marco 
capitalista liberal vigente hoje na sociedade internacional, 
pois, certamente, visa substituir as atuais formas de produção 
e de distribuição de riquezas. 

Na opinião de Godio: 
 

La sociedad de trabajo es sinónimo de una sociedad con 
diversas modalidades de empleo decente […] La viabilidad de 
la sociedad de trabajo se decidirá a escala mundial. En otros 
términos: la sociedad de trabajo forma parte de un diseño del 
sistema-mundo sustentado en políticas supranacionales y 
nacionales destinadas a favorecer los intereses de los pueblos, y 
como herramientas restrictivas del poder discrecional de las 
empresas multinacionales y del sistema financiero 
internacional. La edificación de sociedades de trabajo debería 
ser uno de los núcleos de sustentación del “objetivo del milenio” 
de erradicar la pobreza35. 

 
As normas internacionais do trabalho, o papel da 

OIT, a humanização da globalização mediante o trabalho 
decente, o diálogo social com os sujeitos das relações 
trabalhistas, o incentivo ao tripartismo, a dimensão 
sociolaboral dos processos de integração; tudo isso participa 
positivamente no sentido de construir mercados de trabalho 
nacionais e multinacionais regulados para favorecer a 
solidariedade social e a garantia dos direitos humanos dos 
trabalhadores. 

                                                      
35 GODIO, Julio. Sociedad de trabajo y sindicalismo socio-político. Buenos 
Aires: Ediciones Corregidor, 2005. p. 123. 
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As práticas precarizantes do labor em escala 
mundial e a desregulamentação dos sistemas jurídicos 
trabalhistas nacionais são mazelas impostas pelo atual 
modelo globalizado, resultando, dessa forma, em um 
atrofiamento dos laços de solidariedade social existentes na 
sociedade internacional, o mesmo acontecendo nos orbes 
nacionais. Logo, é importante retomar os patamares 
civilizatórios garantidores de uma proteção social mais 
digna. 

 
4 OS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO E O SIGNO 

DO TRABALHO DECENTE 
 
No contexto atual, conjugam-se os processos de 

integração – primeiro elemento desta tese doutoral – com o 
universo laboral e as suas teorias sociais, especialmente o 
signo do trabalho decente, tendo como pano de fundo o 
fenômeno da globalização. 

Restou comprovado no capítulo vestibular desta 
tese que as relações exteriores foram afetadas pelo 
movimento globalizante e deixaram de ser estéreis e 
impregnadas de desconfianças mútuas para aspirarem a 
ideais de cooperação e de coordenação entre os sujeitos de 
Direito Internacional. Os processos de integração entre 
países formadores de blocos de atuação conjunta surgem 
dentro de um contexto de articulação mundial. 

Considerando que no segundo capítulo defendeu-
se o acoplamento de uma dimensão sociolaboral ao 
fenômeno da globalização, a partir de agora, desenvolve-se a 
mesma perspectiva quanto aos processos de integração. 

Assim como ocorre com a globalização, os 
processos de integração não podem ser encarados de 
maneira unidimensional, como um subproduto oriundo 
unicamente de um contexto econômico. Os movimentos 
integrativos de países, quando orientados privativamente 
pelas “leis” dos mercados financeiros e sob a égide de 
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políticas neoliberais, tendem a padecer dos mesmos males 
apontados acima (item II.2), tais como: concentração de 
renda; desigualdades sociais; aumento da pobreza; escassez 
de empregos; aparecimento de subempregos; trabalho 
informal; prática de dumping social em escala internacional 
etc. Enfim, essas mazelas sociais devem ser erradicadas a 
todo custo. 

A integração econômica é válida, pois aumenta a 
capacidade nacional de suportar a volatilidade dos mercados 
financeiros internacionais, além de criar uma coalizão com 
maior poderio econômico e político capaz de fazer frente a 
outros sujeitos de Direito Internacional, entretanto essa não 
pode ser a única finalidade na relação integracionista entre 
nações. 

A esse respeito, a OIT expressa-se: 
 

Muitas formas mais profundas de integração 
incorporam políticas e instituições voltadas para 
emprego, educação, meio ambiente, normas de 
trabalho, direitos humanos, igualdade de gênero e 
outros objetivos sociais. Esses objetivos sociais 
tendem, entretanto, a ficar em segundo plano, bem 
além dos objetivos econômicos e políticos. 
Consideramos que se a integração regional é um 
degrau para uma globalização mais justa, então é 
essencial uma forte dimensão social36. 

 
É imprescindível que aos processos de integração 

sejam acopladas dimensões sociais ancoradas pelo signo do 
trabalho decente como forma de legitimar e de democratizar 

                                                      
36 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO – OIT. 
Escritorio Internacional del Trabajo. Una Globalización justa: creando 
oportunidades para todos. Ginebra: Publicaciones de la Oit, 2005. 166 p. 
Disponible en: 
<http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/employment/pub/p
or_uma_globalizacao_justa_249.pdf>. Acceso en: 06 ene. 2014. 
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a articulação entre os sujeitos de Direito Internacional. As 
teorias sociais apresentadas no item II.3 comprovam que 
somente por via do labor o sentimento de solidariedade 
entre os povos envolvidos na integração será fortalecido. 
Essas mesmas teorias também enaltecem a sociedade de 
trabalho como alternativa para suprir a necessidade de um 
novo paradigma societal-laboral (CORTINA; ROBLES, 
2006) capaz de reconstruir a proteção jurídica garantidora da 
condição humana no trabalho. 

O novo paradigma em comento necessariamente 
estará suportado pelos objetivos estratégicos já mencionados 
dentro do significado do trabalho decente (mais e melhores 
empregos; a extensão da proteção social; a promoção dos 
direitos no trabalho; e o fortalecimento do diálogo social e 
do tripartismo). Até o presente momento, de uma forma 
satisfatória, os aspectos definidores do trabalho decente 
foram desenvolvidos e posicionados para dar suporte teórico 
aos argumentos aqui expostos, salvo o elemento do diálogo 
social e do tripartismo. Logo, cabe tecer agora algumas 
considerações sobre tal fator. 

Sob a ótica da Organização Internacional do 
Trabalho, a ação identificada como diálogo social representa 
o envolvimento democrático dos atores sociais participantes 
das relações trabalhistas nas soluções de controvérsias 
atinentes ao mundo do trabalho. Nas palavras da própria 
OIT (2007), diálogo social é “todo tipo de negociación, consulta o 
simple intercambio de informaciones entre representantes de gobiernos, 
empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común 
relacionadas con la política económica y social”. A finalidade de tal 
elemento é viabilizar, ou no mínimo facilitar, a resolução de 
questões de natureza econômica e social que respinguem no 
âmbito laboral, sempre visando o progresso, a paz social e o 
crescimento econômico. 

O diálogo social coaduna-se com o princípio da 
democracia participativa, em que acontece o envolvimento 
dos atores sociais participantes das relações trabalhistas nas 
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tomadas de decisões dos rumos políticos de um determinado 
país ou, na esfera da integração, do bloco de atuação 
interpaíses. Nesse sentido, organismos representativos dos 
trabalhadores teriam voz em sede de conversação com as 
instituições governamentais, intergovernamentais e/ou 
supranacionais – dependendo do tipo de integração – e com 
entes representativos dos empregadores. A utilização da 
referida ferramenta sociolaboral costuma originar políticas 
públicas mais sintonizadas com os anseios da população 
abarcada, bem como a confecção de normas jurídicas mais 
coerentes com a realidade vivida pela sociedade. 

O Comitê Econômico e Social Europeu – órgão 
institucional da UE – é exemplo quanto ao uso de canais 
sociais para o aprimoramento de políticas e legislações no 
âmbito do processo de integração da Europa. Outra entidade 
internacional que faz uso dessa ferramenta é a própria OIT, 
instituição na qual o diálogo social é exercido na modalidade 
tripartite (tripartismo). No exemplo em comento, a 
Organização faz a vez de um fórum permanente triangular 
entre trabalhadores, empregadores e governos nacionais 
sobre o mundo do trabalho e a sua internacionalização. O 
diálogo social na forma do tripartismo, para a OIT, consiste 
em um verdadeiro princípio geral de Direito Internacional 
do Trabalho, conforme o posicionamento manifestado 
abaixo: 

 
[...] o diálogo social e a prática do tripartismo entre 
os governos e as organizações representativas de 
trabalhadores e de empregadores, tanto no plano 
nacional como internacional se tornam ainda mais 
vigentes para alcançar soluções e fortalecer a coesão 
social e o Estado de direito, entre outros meios, 
mediante as normas internacionais do trabalho37. 

                                                      
37 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. 
Conferência Internacional do Trabalho (Org.). Declaração da OIT sobre a 
Justiça social para uma Globalização Equitativa. Genebra, 2008. Disponível 
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No presente contexto, cabe esclarecer que 

tripartismo não é sinônimo de diálogo social, em verdade 
pode-se afirmar que o segundo é gênero enquanto o 
primeiro é espécie desse gênero. Na forma de entender da 
OIT, o diálogo social pode 

 
[…] cobrar la forma de un proceso tripartito donde el gobierno 
es parte oficial en dicho diálogo o consistir en relaciones de 
carácter bipartito entre trabajadores y empleadores, o bien, 
entre organizaciones de trabajadores y de empleadores, con o 
sin intervención indirecta del gobierno. La concertación puede 
ser oficiosa u oficial, siendo con frecuencia una combinación de 
ambos tipos. Puede tener lugar en los planos nacional, regional 
o de la empresa. También puede ser interprofesional, 
intersectorial o una combinación de tales formas38. 

 
Sinteticamente, o diálogo social descende da 

democracia, uma vez que significa o envolvimento direto da 
sociedade na resolução e na pacificação de conflitos e dos 
problemas sociais locais, nacionais, regionais e/ou 
internacionais. O emprego de tal instituto sociolaboral, 
principalmente pela via do tripartismo, em sede de processo 
de integração, é símbolo de respeito ao princípio da 
democracia e aos direitos humanos dos trabalhadores. Além 
disso, é sinal de deferência ao significado do trabalho 
decente e de inclusão da classe obreira nas tomadas de 
decisões, assim como indica a promoção do sentimento de 

                                                      
em:  
<http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/oit/doc/declaracao_
oit_globalizacao_213.pdf>. Acesso em: 06 jan. 2014. p. 8. 

38 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (Suíça) 
(Org.). Diálogo social: Definición. 2007. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/themes/sd.htm>. 
Acesso em: 04 jan. 2015. 
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solidariedade social dentro do bloco de atuação 
multinacional. 

Diante dos argumentos aqui tecidos, resta 
justificada a hipótese de que o trabalho não é apenas mais 
um fator de produção a ser considerado nas complexas 
conjunturas macroeconômicas dos processos de integração. 
O mundo do trabalho merece ocupar um papel central em 
relação aos objetivos estratégicos dos blocos de atuação 
conjunta. Esses desígnios deveriam nortear-se nos direitos 
humanos e no trabalho decente como meio de consecução 
de suas pretensões econômicas. Cortina e Robles (2006, p. 
59) expõem com propriedade que “las más modernas visiones 
hablan de la denominada integración profunda en un esquema de 
multidimensionalidad, en el que se cruzan y yuxtaponen los 
componentes de la economía política y el mundo del trabajo”. 

Em verdade – do ponto de vista da ciência jurídica 
– o que se propõe com a adição de uma dimensão 
sociolaboral aos processos de integração entre países, sob a 
perspectiva da economia globalizada, é a reconstrução dos 
patamares civilizatórios mínimos quanto às relações 
internacionais laborais. Já que os ordenamentos jurídicos 
trabalhistas nacionais não mais conseguem resolver as 
mazelas sociais mencionadas em momento anterior, seja por 
mera transcendência territorial – pois os problemas pairam 
sobre a esfera internacional –, seja por razões mais 
profundas atinentes à incapacitação dos sistemas normativos 
trabalhistas nacionais, haja vista terem sidos desregulados 
por exigências mercadológicas, cabe ao Direito Internacional 
do Trabalho, bem como aos ordenamentos jurídicos de 
integração (direito de integração ou comunitário), a missão 
de reestabelecer o equilíbrio perdido no decorrer do 
amadurecimento do fenômeno da globalização. 

A humanização dos processos de integração 
mediante o trabalho decente implica perceber que os 
objetivos econômicos não podem pormenorizar fatores-
chaves como o emprego, a redução da pobreza, a qualidade 
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da ocupação, o diálogo social, a distribuição de renda, a 
promoção dos direitos no trabalho, entre outros. Tal viés 
torna imprescindível a institucionalização de órgãos 
sociolaborais dotados de autonomia e de poderes suficientes 
para motorizar uma atuação intrabloco firme no que diz 
respeito à promoção dos temas trabalhistas, além de 
conceber um ordenamento jurídico de integração possuidor 
de força normativa e de eficácia suficientes para garantir os 
direitos básicos dos trabalhadores, tudo conforme as 
matrizes estipuladas pelo DIP para os direitos humanos e 
para o próprio trabalho decente. 

Transcorrido o deslinde do segundo capítulo desta 
pesquisa, as informações trabalhadas aqui autorizam o 
entendimento de que quanto mais profundo for o processo 
de integração entre países, mais presentes serão os temas 
atinentes ao mundo do trabalho, pois, conforme já foi 
comprovado (item II.3), o labor é vínculo orgânico social, 
gerador da solidariedade entre os indivíduos que compõem 
a mesma comunidade humana. Em outras palavras, quanto 
mais presentes os temas trabalhistas forem, mais atuante, 
regulada e próxima do trabalho decente deverá ser a 
dimensão sociolaboral acoplada a um processo de 
integração. 

Nesse momento, é salutar relembrar a teoria das 
áreas monetárias ótimas elaborada por Mundell (1961) 
(trabalhada no item I.3.3) e associá-la à classificação de 
Sardegna (1995) (discutida no item I.3.2) quanto aos níveis 
de integração econômica. Tal exercício de memória 
possibilita reavivar a compreensão de que a partir do terceiro 
nível (mercado comum) ocorre a mobilidade de bens, 
serviços e fatores de produção – no meio deles o trabalho – 
entre os Estados membros de um bloco de atuação 
multinacional. Além disso, a consecução de uma área 
monetária ótima garante uma presença nacional com maior 
pujança financeira perante a ordem econômica internacional, 
entretanto, para a sua concretização, entre outros elementos, 
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deve calhar uma grande sintonia integrativa no que concerne 
à circulação de bens, serviços e elementos produtivos. 

Logo, a verificação agora engendrada ocorre no 
sentido de que, devido ao fluxo significativo de mercadorias, 
pessoas, bens, serviços, capitais etc. que caracterizam um 
mercado comum, uma união econômica e monetária e uma 
integração econômica, é seguro afirmar que o mundo do 
trabalho deve estar cada vez mais presente e profundo nos 
processos de integração na mesma medida em que tais 
marchas avancem na escala integrativa do nível menor para 
o maior. 

Em razão do exposto até aqui, em desfecho ao 
capítulo dois da corrente tese, é permitido atestar que a 
dimensão sociolaboral arrimada no signo do trabalho 
decente pode e deve existir em qualquer nível do movimento 
de integração, contudo, ao atingir-se minimamente o 
formato de um mercado comum, ela torna-se inafastável sob 
pena de ter-se um processo integracionista adepto a uma 
globalização predatória e propagadora de todas as mazelas 
sociais já referidas em momento retro. 



CAPÍTULO III: 
“O VIGENTE 
MERCOSUL: A 

ESTRUTURA JURÍDICA 
TRABALHISTA” 

 
1 O MARCO JURÍDICO FUNDACIONAL 

 
 O presente capítulo direciona a investigação 

realizada para o Mercado Comum do Sul (Mercosul), que 
passa a ser o mote dos argumentos e resultados expostos a 
seguir. Vale rememorar que o epicentro desta tese doutoral 
conjuga dois elementos estruturais, quais sejam: a teoria 
envolvendo os processos de integração; e o mundo do 
trabalho fortemente capitaneado pelo contexto do trabalho 
decente. Cabe agora sintonizar esses elementos no sentido 
de estudar o caso do bloco do cone sul. 

A corrente tese foi planejada sem que se realizasse 
uma investigação histórica acerca do processo de integração 
na América do Sul. A razão para tal postura deve-se ao fato 
de que o problema encarado ser referente, tão somente, ao 
Mercosul atual e às suas normas vigentes, não se 
pretendendo com isso menosprezar a importância analítica 
dos acontecimentos pretéritos que culminaram na formação 
do Mercosul, contudo é necessário manter o foco na 
consecução dos objetivos traçados39. 

                                                      
39 Para uma adequada contextualização histórica sobre a integração na 
América do Sul, recomenda-se, por exemplo, a obra “Alianza Argentina-
Brasil e Integración Sudamericana”, de Alberto J. Sosa; ou a obra “Brasil, 
Argentina e Estados Unidos: Conflito e Integração na América do Sul 
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Nesse primeiro momento, é suficiente entender 
que o Mercosul é um bloco de atuação conjunta interpaíses, 
produto de um processo de integração desenvolvido na 
região mais austral do subcontinente sul-americano. 
Atualmente, são membros permanentes dessa organização 
internacional cinco países, sendo eles: a República Argentina, 
a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai, a 
República Oriental do Uruguai e a República Bolivariana da 
Venezuela. Além desses, são membros associados: Bolívia, 
Chile, Colômbia, Equador, Guiana40, Peru e Suriname41. 
Desde 07/12/2012, conforme protocolo de adesão próprio 
(MERCOSUL, 2012), o Estado Plurinacional da Bolívia 
encontra-se em fase de transição para deixar a condição de 
país associado e tornar-se membro pleno. 

O Mercosul e o respectivo direito de integração 
regional tiveram o seu ato formal constitutivo em 
26/03/1991 com a assinatura do Tratado de Assunção (TA) 
entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Tal tratado 
internacional fundacional possui duração indefinida e nele 
foram impressos assuntos materialmente constitucionais, 
como os objetivos do bloco, a estrutura, as direções, além de 
outros elementos essenciais para a inauguração da citada 
organização. Por esse motivo, a análise do documento é 
primordial para o deslinde desta tese. 

Da leitura do TA, já em seu artigo primeiro, restam 
translúcidos os objetivos integrativos do bloco regional, 
quais sejam: 

 
[...] Este Mercado comum implica: A livre circulação 
de bens, serviços e fatores produtivos entre os 
países, através, entre outros, da eliminação dos 

                                                      
(da Tríplice Aliança ao Mercosul 1870 – 2003)”, de Luiz Alberto Moniz 
Bandeira. 

40 Em processo de ratificação, conforme a Decisão do CMC n.º 09/13. 

41 Em processo de ratificação, conforme a Decisão do CMC n.º 10/13. 
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direitos alfandegários e restrições não tarifárias à 
circulação de mercadorias e de qualquer outra 
medida de efeito equivalente; O estabelecimento de 
uma tarifa externa comum e a adoção de uma 
política comercial comum em relação a terceiros 
Estados ou agrupamentos de Estados e a 
coordenação de posições em foros econômico-
comerciais regionais e internacionais; A coordenação 
de políticas macroeconômicas e setoriais entre os 
Estados Partes – de comércio exterior, agrícola, 
industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de 
outras que se acordem –, a fim de assegurar 
condições adequadas de concorrência entre os 
Estados Partes; O compromisso dos Estados Partes 
de harmonizar suas legislações, nas áreas pertinentes, 
para lograr o fortalecimento do processo de 
integração42. 

 
Notadamente, todos os escopos são de índole 

econômica, salvo o último parágrafo, uma vez que lida com 
um conteúdo instrumental jurídico, mas, mesmo assim, 
voltado para garantir a consecução das finalidades 
mercadológicas. Pode-se afirmar que o Mercosul é um bloco 
de atuação econômica, no qual o dogma do livre comércio é 
um instrumento dominante e uma ferramenta para alcançar-
se a estabilidade financeira, além de um melhor rendimento 
quanto ao acúmulo de capitais para os países participantes, 
logo o seu ato fundacional – o Tratado de Assunção – 
encarrega-se de positivar juridicamente os desígnios para 
uma integração regional econômica. 

                                                      
42 MERCOSUL. Tratado Internacional de 26 de março de 1991. Tratado 
para a constituição de um mercado comum entre a República Argentina, 
a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República 
Oriental do Uruguai. Tratado de Assunção. Disponível em: 
<http://www.tprmercosur.org/pt/docum/ 
Tratado_de_Assuncao_pt.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2014. 
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Ciente da constatação primária acima, restará 
comprovado no desenvolver deste capítulo que os objetivos 
consignados no TA moldaram não somente os 
compartimentos institucionais do bloco regional, mas 
também a ideologia envolvida nas tomadas de decisões 
políticas e econômicas. 

O artigo quinto43 do TA (MERCOSUL, 1991) 
certifica o ponto de vista esposado agora, pois elenca apenas 
instrumentos de natureza econômica como principais 
medidas a serem implementadas para a constituição do 
mercado comum no âmbito do bloco regional. Não há uma 
única menção a outro aspecto integrativo que não seja o 
econômico. 

Ato contínuo, a análise do tratado fundacional do 
Mercosul possibilita atestar a marca intergovernamental no 
bloco de integração. A primeira evidência é o artigo segundo 
do TA (MERCOSUL, 1991), quando determina: “O 
Mercado comum estará fundado na reciprocidade de direitos 
e obrigações entre os Estados Partes”. Outra evidência é o 
artigo decimosexto do mesmo tratado (MERCOSUL, 1991), 
ao afirmar: “Durante o período de transição, as decisões do 
Conselho do Mercado Comum e do Grupo Mercado 

                                                      
43 Artigo 5 – Durante o período de transição, os principais instrumentos 
para a constituição do Mercado Comum são: a. Um Programa de 
Libertação Comercial, que consistirá em reduções tarifárias progressivas, 
lineares e automáticas, acompanhadas da eliminação de restrições não 
tarifárias ou medidas de efeito equivalente, assim como de outras 
restrições ao comércio entre os Estados Partes, para chegar a 31 de 
dezembro de 1994 com tarifa zero, sem barreiras não tarifárias sobre a 
totalidade do universo tarifário; b. A coordenação de políticas 
macroeconômicas que se realizará gradualmente e de forma convergente 
com os programas de desgravação tarifária e eliminação de restrições não 
tarifárias, indicados na letra anterior; c. Uma tarifa externa comum, que 
incentive a competitividade externa dos Estados Partes; d. A adoção de 
acordos setoriais, com o fim de otimizar a utilização e mobilidade dos 
fatores de produção e alcançar escalas operativas eficientes. 
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Comum serão tomadas por consenso e com a presença de 
todos os Estados Partes”. 

Rememorando o item I.3.1, já foi dito que a regra 
do consenso é diferente da unanimidade, significando a 
primeira uma variação mais flexível da segunda enquanto 
critério para tomada de decisão. No âmbito do Mercosul, 
adotou-se o consenso justamente para tentar atenuar o efeito 
paralisante do sistema intergovernamental de integração. 
Logo, aos membros desse bloco regional é dado o poder de 
veto, isto é, para que a decisão se materialize, basta que todos 
estejam presentes e que não haja a manifestação expressa de 
nenhum país em sentido contrário à determinação. Nesse 
exemplo haverá um consenso, uma vez que os participantes 
aceitaram a deliberação ou, no mínimo, abstiveram-se. 

Retomando o pensamento, conforme discutido no 
item I.4.2, a reciprocidade e a articulação interpaíses são 
marcas definidoras de um processo de integração adepto ao 
esquema institucional intergovernamental. Somando-se a 
esse quadro o fato de que o Mercosul utiliza a técnica do 
consenso entre os membros permanentes como método 
para as tomadas de decisões intrabloco, não há como ter 
dúvidas quanto ao sistema mercosurenho. 

Mais uma percepção importante a ser tratada sobre 
a dissecação do Tratado de Assunção passa a ser o período 
de transição previsto no artigo terceiro44 do mencionado 
instrumento (MERCOSUL, 1991). Conforme asseverado no 
capítulo primeiro desta tese, os processos de integração não 
são movimentos estanques, mas sim um caminho a ser 
percorrido pelos Estados membros dos blocos de atuação, 
tanto é assim que Sardegna (1995) pôde elaborar uma escala 

                                                      
44 Artigo 3 – Durante o período de transição, que se estenderá desde a 
entrada em vigor do presente Tratado até 31 de dezembro de 1994, e a 
fim de facilitar a constituição do Mercado Comum, os Estados Partes 
adotam um Regime Geral de Origem, um Sistema de Solução de 
Controvérsias e Cláusulas de Salvaguarda, que contam com Anexos II, 
III e IV ao presente Tratado.  
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para medir o progresso integrativo das nações envolvidas em 
tais processos (item I.3.2). 

Sobre o período de transição, é imperioso entender 
que os objetivos positivados no Mercosul – todos de 
natureza econômica – foram concebidos para que fossem 
concretizados paulatinamente e por meio dos instrumentos 
previstos no já mencionado artigo quinto do TA 
(MERCOSUL, 1991). O tratado em comento previu 
reduções tarifárias automáticas e progressivas, permitindo 
uma suavidade na implantação definitiva do livre comércio 
no cone sul. Sobre o Tratado de Assunção, as palavras de 
Del’Olmo e Machado (2012, p. 69) são: “[...] como ele 
mesmo expressa, é um tratado para a constituição do 
mercado comum, i.e., um evento futuro, que não começaria 
com a entrada em vigor dele próprio. O tratado é apenas o 
ponto de partida”. Por essas razões, o artigo terceiro do TA 
(MERCOSUL, 1991) estipulou um lapso de tempo para que 
os Estados membros se adaptassem ao processo e restassem 
preparados internamente de maneira adequada para a 
evolução gradativa da integração. 

O TA entrou em vigor em 29/11/1991 – sendo 
esse o marco inicial para a validade do período de transição 
– e agendou o fim da fase provisória para 31/12/1994, 
conforme o artigo terceiro do TA (MERCOSUL, 1991). Em 
respeito às discrepâncias históricas apresentadas pelos países 
mercosurenhos no que tange à instabilidade 
macroeconômica, ao pagamento de dívidas externas, à 
flutuação de taxas de inflação, ao câmbio, ao baixo 
crescimento econômico e aos aspectos socioculturais, foi 
estabelecido um regime preparatório para o mercado 
comum, o qual possibilitasse uma vacatio para amortecer os 
possíveis efeitos colaterais integracionistas. Sendo assim, o 
Mercosul adotou um formato interino de uma união 
aduaneira. 

Nesse parágrafo, é interessante abrir um parênteses 
para relembrar três certezas teóricas explicadas no primeiro 
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capítulo (item I.3.2), a saber: 1) a classificação de Sardegna 
(1995) posiciona a união aduaneira como o segundo nível 
dos processos de integração econômica entre países e o 
mercado comum como o terceiro nível; 2) a união aduaneira 
é caracterizada principalmente pela adoção de uma tarifa 
externa comum (TEC), pois todos os países igualam suas 
tarifas de importação extrabloco; 3) é característico do 
mercado comum o aparecimento de liberdades básicas para 
a circulação de bens, serviços e fatores produtivos. 

Retomando o raciocínio anterior, a união aduaneira 
formada provisoriamente pelo Mercosul foi inaugurada para 
servir de “trampolim” para a próxima fase integracionista, 
contudo o descompasso econômico vivido entre os países 
membros do bloco fez surgir algumas ressalvas à regra da 
tarifa externa comum. No caso mercosurenho, houve uma 
exclusão transitória de alguns setores produtivos da área de 
livre comércio, ou seja, restaram libertos da incidência da 
TEC. Assim, cada um dos Estados participantes pôde 
realizar uma lista de exceções contendo produtos com 
maiores problemas de competitividade cuja incorporação 
imediata ao livre comércio ocasionaria um golpe na 
economia nacional. Del’Olmo e Machado (2012, p. 136) 
afirmam: “Até que ocorra a extinção das listas de exceções 
os quatros países membros do MERCOSUL poderão 
elaborar listas contendo um número máximo de produtos 
excluídos da incidência da tarifa externa comum”. 

O artigo sexto45 do Anexo I do TA (MERCOSUL, 
1991) faz nascer juridicamente as listas de exceções em 
comento e deixa claro o seu caráter progressivo de 
desgravação. Tal fato fundacional mercosurenho torna-o 

                                                      
45 Artigo 6 – Estarão excluídos do cronograma de desgravação a que se 
referem os Artigos Terceiro e Quarto do presente Anexo os produtos 
compreendidos nas listas de Exceções apresentadas por cada um dos 
Estados Partes com as seguintes quantidades de itens NALADI: 
República Argentina 394. República Federativa do Brasil 324. República 
do Paraguai 439. República do Uruguai 960.  
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uma união aduaneira imperfeita até que o ciclo provisório de 
exceções complete-se e a TEC seja plena. 

Acontece que ainda nos dias atuais, até o 
fechamento desta tese, o Mercosul continua uma união 
aduaneira incompleta, uma vez que as exceções 
permanecem, conforme comprova a Decisão do CMC n.º 
58/10 (MERCOSUL, 2010). Tal documento oficial estipula 
os moldes para o exercício dessa prerrogativa, fixando: 
quantidades de produtos, a divisão proporcional para cada 
membro, a vigência, a periodicidade para a revisão etc. 

Diante desse quadro, é forçoso admitir que o 
Mercosul conserva-se inadimplente, em primeiro lugar, por 
não possuir capacidade de articulação intrabloco para 
negociar a eliminação das listas de exceções de produtos ao 
livre comércio, continuando uma união aduaneira imperfeita 
e, em segundo, por nunca ter concretizado a conformação 
de um mercado comum na região do cone sul, consoante 
prevê o artigo primeiro do TA (MERCOSUL, 1991). O 
perpetuamento do período de transição mercosurenho – são 
quase vinte anos de desrespeito ao prazo limite fixado no TA 
– conota a lentidão evolutiva que se abateu sobre o bloco de 
integração do cone sul. 

Em virtude do exposto até agora acerca do Tratado 
de Assunção, pode-se afirmar que ele é um tratado carta-
constitucional46, haja vista o seu caráter estruturante e 
diretivo dos rumos do processo de integração regional, além 
do fato de que a maioria dos enunciados ali constantes são 
comandos programáticos, pendentes de preenchimentos 
ulteriores por via de normas específicas advindas de 
compartimentos institucionais criados pelo próprio TA. O 
espectro constitucional desse tratado manifesta-se 
fortemente quando o documento emana alguns princípios 
norteadores e basilares do direito de integração do Mercosul, 

                                                      
46 Usando a nomenclatura cunhada por Pizzolo (2010). Ver item I.4.  
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citando-se aqui, exemplificativamente, a reciprocidade, a 
gradualidade e o equilíbrio. 

O princípio da reciprocidade está escrito no artigo 
segundo do TA (MERCOSUL, 1991) e sedimenta que as 
relações integracionistas entre os países membros do bloco 
regional estarão pautadas no sinalagma de direitos e 
obrigações. Já o princípio da gradualidade está positivado no 
artigo terceiro do TA (MERCOSUL, 1991) e preconiza a 
progressão paulatina de aprofundamento das medidas 
integrativas intrabloco. A grande manifestação desse 
instituto foi a criação do período de transição mencionado 
em parágrafos anteriores. Por fim, o princípio do equilíbrio 
advém da redação do artigo sexto47 do TA (MERCOSUL, 
1991) e, nas palavras de Del’Olmo e Machado (2012, p. 71), 
“[...] possibilita equitativamente o acesso de todos a um 
mercado comum, com igualdade absoluta de condições [...]. 
Evita, por consequência, o sacrifício de um determinado 
Estado em benefício dos outros, sem a devida 
compensação”.  

Em síntese, assim como uma constituição, o 
Tratado de Assunção positivou um conteúdo jurídico básico, 
bem como axiomas nucleares para organizar, direcionar e 
integrar o bloco de atuação conjunta na região do cone sul. 
A partir desse instrumento formal é que se inaugura o direito 
de integração do Mercosul, um ramo especializado do 
Direito Internacional. 

 
1.1 OS PROTOCOLOS DECORRENTES DO 
TRATADO DE ASSUNÇÃO 

 
A relevância constitucional do Tratado de 

Assunção encontra-se explicitada no item anterior, uma vez 

                                                      
47 Artigo 6 – Os Estados Parte reconhecem diferenças pontuais de ritmo 
para a República do Paraguai e para a República Oriental do Uruguai, 
que constam no Programa de Liberação Comercial (Anexo I).  
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que tal instrumento jurídico representa o marco regulatório 
original do Mercosul. O TA (MERCOSUL, 1991) foi 
edificado sobre uma plataforma principal compreendida por 
um preâmbulo e mais vinte e quatro artigos, todavia também 
faz parte dessa composição uma plataforma secundária 
formada por cinco anexos. Estão apensadas ao documento 
central as seguintes partes: Anexo I “Programa de Liberação 
Comercial”; Anexo II “Regime Geral de Origem”; Anexo III 
“Solução de Controvérsias”; Anexo IV “Cláusulas de 
Salvaguarda”; e Anexo V “Subgrupos de Trabalho do Grupo 
Mercado Comum”. 

Nas palavras de Pizzolo (2010, p. 35): “En la 
actualidad, los Anexos carecen de interés por cuanto han sido 
sustituidos por normas posteriores”. Em decorrência do caráter 
programático do TA, era imprescindível que os seus 
comandos fossem preenchidos mediante acordos 
internacionais suplementares entre os Estados membros do 
Mercosul, no sentido de definir mais densamente a estrutura 
e as direções do bloco regional, além de reformar situações 
supervenientes, por exemplo, a perpetuação do período de 
transição. 

Logo, normas posteriores foram avençadas e, 
juntamente com o TA, passaram a compor um conjunto de 
instrumentos jurídicos originadores do direito de integração 
do Mercosul. É interessante destacar que não é somente o 
Tratado de Assunção que exerce um papel materialmente 
constitucional dentro do bloco do cone sul, mas todo o 
núcleo normativo conformado por essa “teia” de tratados 
internacionais. Outrossim, também é perceptível que tal 
ordenamento constitutivo conserva todas as marcas 
definidoras do Direito Internacional Público, desse modo, 
são normas obrigatórias em relação aos Estados 
mercosurenhos, isto é, devem ser incorporadas aos 
respectivos direitos nacionais de cada membro, como 
também são normas detentoras de primazia em caso de 
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antinomia legislativa entre os dois sistemas (nacional e 
integracionista). 

Os tratados fundacionais mercosurenhos 
receberam a nomenclatura de protocolos48 – com a exceção 
do TA –, sendo eles (MERCOSUL, 2014): o Tratado de 
Assunção; o Protocolo de Ouro Preto; o Protocolo de 
Ushuaia; o Protocolo de Olivos; o Protocolo Constitutivo 
do Parlamento do Mercosul; o Protocolo de adesão da 
Venezuela; o Protocolo de Montevidéu; e o Protocolo de 
adesão da Bolívia. A intenção primária deste texto é avaliar 
mais profundamente quatro dos protocolos que substituíram 
e/ou complementaram os anexos do TA, especificamente os 
documentos que possuam maior relevância temática para o 
válido desenvolvimento da presente tese, por isso a 
coletânea legislativa é composta pelo Protocolo de Olivos, 
pelo Protocolo de Ushuaia, pelo Protocolo de Montevidéu e 
pelo Protocolo de Ouro Preto. 

Começando a análise documental pelo Protocolo 
de Olivos (PO), é apropriado afiançar que ele consiste em 
um acordo internacional substitutivo ao Anexo III do 
Tratado de Assunção (MERCOSUL, 1991). Esse 
instrumento jurídico foi assinado em 18/02/2002 na cidade 
de Olivos, província de Buenos Aires, República da 
Argentina, para aperfeiçoar o sistema de solução de 
controvérsias entre os membros do Mercosul. Analisando 
esse documento, fica claro que ele pertence ao núcleo 
fundacional do bloco de atuação regional, além de ser 
decorrente e complementário ao TA, pois, em seu artigo 
cinquenta e quatro (MERCOSUL, 2002), declara: “A adesão 
ao Tratado de Assunção significará ipso jure a adesão ao 

                                                      
48 No contexto do Mercosul, a nomenclatura Protocolo é empregada 
largamente pelos serviços de relações exteriores dos países participantes 
do bloco regional. Nesse contexto, é utilizado para designar acordos 
complementares ou interpretativos de tratados anteriores ou também a 
ata final de uma conferência internacional (BRASÍLIA, 2014). 
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presente Protocolo. A denúncia do presente Protocolo 
significará ipso jure a denúncia do Tratado de Assunção”. 

Com o avanço do processo de integração no cone 
sul, ficou evidente a necessidade de um órgão institucional 
dotado de uma capacidade pacificadora quanto aos 
membros do bloco regional. Obviamente, não foi a missão 
do PO criar tal órgão – esse embrião já era previsto no 
Anexo III do TA e havia sido materializado com o advento 
do Protocolo de Outro Preto –, mas foi por via dessa norma 
que restaram atualizados os mecanismos técnicos para a 
solução de controvérsias intrabloco, as fontes jurídicas do 
direito de integração, bem como os procedimentos de acesso 
e de trâmite perante essa instância pacificadora. 

Consoante a inspiração do seu preâmbulo49 
(MERCOSUL, 2002), o PO cuidou de expressar um zelo e a 
busca pela coerência em relação à aplicação e ao 
cumprimento do direito de integração do Mercosul, inclusive 
incorporando nominalmente a esse sistema o princípio da 
segurança jurídica. Dentro desse cenário, pode-se dizer que 
o grande mérito do referido instrumento é a criação do 
Tribunal Permanente de Revisão (TPR) (será abordado no 
item III.2.5), órgão institucional inexistente até então com a 
função de zelar pela correta hermenêutica jurídica 
integracionista e pelo controle de legalidade intrabloco. Sob 
o ponto de vista do Direito, o Protocolo de Olivos é 
inafastável, haja vista a concretização de uma ritualística 
oficial para a solução de controvérsias dentro do bloco do 
cone sul, bem como ter organizado estrutural e 

                                                      
49 Reconhecendo: Que a evolução do processo de integração no âmbito 
do MERCOSUL requer o aperfeiçoamento do sistema de solução de 
controvérsias; Considerando: A necessidade de garantir a correta 
interpretação, aplicação e cumprimento dos instrumentos fundamentais 
do processo de integração e do conjunto normativo do MERCOSUL, de 
forma consistente e sistemática; Convencidos: Da conveniência de 
efetuar modificações específicas no sistema de solução de controvérsias 
de maneira a consolidar a segurança jurídica no âmbito do MERCOSUL. 
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funcionalmente uma figura análoga a um Poder Judiciário 
mercosurenho. 

Hodiernamente, o processo de pacificação adotado 
no Mercosul utiliza duas técnicas para a solução de conflitos 
entre os membros do bloco de integração, sendo elas: a 
autocomposição e a heterocomposição. Em um momento 
inicial, o Protocolo de Olivos determina em seu artigo quarto 
(MERCOSUL, 2002) que “Os Estados Partes numa 
controvérsia procurarão resolvê-la, antes de tudo, mediante 
negociações diretas”. Desse modo, torna-se translúcido que 
a forma de solução primeira e obrigatória para qualquer 
dissídio intrabloco é a autocomposição. 

Somente na hipótese de insucesso das negociações 
diretas é que os países opositores estão autorizados a buscar 
um outro modo de saneamento, notadamente uma forma 
heterocompositiva de conflito. Mesmo assim, antes disso, é 
facultada aos Estados partes uma última tentativa de 
autocomposição, dessa vez de maneira assistida. Refere-se 
aqui ao procedimento previsto no PO, dos artigos sexto ao 
oitavo, em que se permite a possibilidade – etapa não 
obrigatória – de intervenção do Grupo Mercado Comum 
para aproximar os pontos de vista antagônicos e mediante 
recomendações institucionais chegar-se a um entendimento 
consensual que ponha fim ao dissídio. 

Retomando o raciocínio, na hipótese das 
negociações diretas restarem infrutíferas, o Protocolo de 
Olivos autoriza aos Estados membros opositores a iniciação 
do procedimento heterocompositivo para a solução da 
controvérsia. Destaca-se aqui o emprego de uma arbitragem 
institucional como forma de resolução dos conflitos 
intrabloco. 

Do artigo nono ao décimo sexto, o PO trata da 
ritualística perante os Tribunais Arbitrais Ad Hoc (TAH) do 
Mercosul, conferindo a esses a atribuição de sanear a querela 
baseando-se em uma hermenêutica jurídica acerca do direito 
de integração mercosurenho. Os tribunais em comento são 
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montados para atuar em primeira análise sobre uma 
determinada controvérsia intrabloco e desfazem-se assim 
que o dissídio é pacificado. 

Do artigo décimo sétimo ao vigésimo quarto do 
Protocolo de Olivos, o tratamento é sobre a ritualística 
arbitral perante o Tribunal Permanente de Revisão. O 
referido tribunal – conforme a própria denominação explica 
– é um órgão institucional fixo e incumbido de praticar as 
revisões dos laudos arbitrais emitidos em primeira análise, 
pacificando assim o conflito entre os países opositores em 
última instância, além de exercitar em grau superior o 
controle de legalidade intrabloco e a garantia da uniforme 
interpretação e da aplicação do direito de integração 
mercosurenho. Também é possível que o TPR atue como 
única instância arbitral na solução de controvérsias, 
suprimindo dessa forma a etapa de primeiro exame do TAH; 
refere-se aqui ao procedimento previsto no artigo vigésimo 
terceiro50 do PO (MERCOSUL, 2002). 

Diante das etapas delineadas acima, todas possíveis 
no contexto do marco regulatório positivado pelo Protocolo 
de Olivos em sede de solução de controvérsias entre os 
países do Mercosul, prontamente se percebe o elevado grau 
de flexibilidade do sistema atual. Tal assertiva é sustentada 
pelo feito de que os Estados membros envolvidos em uma 
suposta demanda intrabloco possuem um número 
considerável de opções quanto às instâncias pacificadoras. 

                                                      
50 Artigo 23 – 1. As partes na controvérsia, culminado o procedimento 
estabelecido nos artigos 4 e 5 deste Protocolo, poderão acordar 
expressamente submeter-se diretamente e em única instância ao Tribunal 
Permanente de Revisão, caso em que este terá as mesmas competências 
que um Tribunal Arbitral Ad Hoc, aplicando-se, no que corresponda, os 
Artigos 9, 12, 13, 14, 15 e 16 do presente Protocolo. 2. Nessas condições, 
os laudos do Tribunal Permanente de Revisão serão obrigatórios para os 
Estados partes na controvérsia a partir do recebimento da respectiva 
notificação, não estarão sujeitos a recursos de revisão e terão, com 
relação às partes, força de coisa julgada.  
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Fica entendido que o Protocolo de Olivos tornou obrigatória 
e primeira a etapa das negociações diretas, depois dela, caso 
persista o conflito, existe a possibilidade de uma 
autocomposição assistida mediante a intervenção do Grupo 
Mercado Comum. Entretanto, foi dito que essa etapa é 
facultativa, logo pode ser facilmente descartada pelas partes. 
Posteriormente ao insucesso das negociações direitas, pode 
ser inaugurado sem delongas um procedimento arbitral 
institucional. Nessa hipótese, será formado um Tribunal 
Arbitral Ad Hoc e da decisão proferida por ele caberá recurso 
para o Tribunal Permanente de Revisão. Contudo, o artigo 
vigésimo terceiro do PO (MERCOSUL, 2002) permite a 
supressão da instância de primeira análise (TAH), 
habilitando diretamente o TPR para uma resolução em única 
instância. 

Em razão dessas variações procedimentais, podem 
ocorrer complicações para se chegar a uma solução firme de 
controvérsias, haja vista que os membros antagonistas – que 
já estão em situação de oposição material quanto ao objeto 
da querela – podem não chegar a um consenso no tocante a 
quais etapas deverão ser ou não perquiridas na busca pela 
pacificação. Significa dizer que os oponentes deverão, antes 
de mais nada, chegar a um consenso instrumental quanto ao 
caminho para o saneamento. Em outras palavras, a 
flexibilidade procedimental celebrada no Protocolo de 
Olivos representa um ponto de tensão intrabloco. 

Para encerrar a análise do PO, imperioso se faz 
apontar a redação do artigo trigésimo quarto, abaixo 
transcrito: 

 
Os Tribunais Arbitrais Ad Hoc e o Tribunal 
Permanente de Revisão decidirão a controvérsia 
com base no Tratado de Assunção, no Protocolo de 
Ouro Preto, nos protocolos e acordos celebrados no 
marco do Tratado de Assunção, nas Decisões do 
Conselho do Mercado Comum, nas Resoluções do 
Grupo Mercado Comum e nas Diretrizes da 
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Comissão de Comércio do MERCOSUL, bem como 
nos princípios e disposições de Direito Internacional 
aplicáveis à matéria [...]51. 

 
Dois ensinamentos podem ser retirados do 

conteúdo acima. O primeiro compreende que o PO é 
inafastável para o direito de integração do Mercosul, uma vez 
que condensa e expressa nominalmente todo o “arsenal” 
jurídico utilizável pelos órgãos pacificadores mercosurenhos, 
bem como pelos operadores do direito e estudiosos da 
integração no cone sul; são as fontes formais do 
ordenamento em comento. O segundo conota a existência 
de duas classes de fontes jurídicas no âmbito do 
ordenamento jurídico regional. Conforme classifica Pizzolo 
(2010), são elas: as primárias ou originárias (agora em foco); 
e as secundárias ou derivadas (serão trabalhadas no item 
III.3). 

Seguros das informações prestadas acima, é válido 
avisar que o Protocolo de Olivos será novamente analisado 
no item III.2.5, quando o Tribunal Permanente de Revisão 
for detalhado por esta tese. Por essa razão, é possível avançar 
para o próximo documento investigado, que é o Protocolo 
de Ushuaia (PU), um acordo internacional assinado em 
24/07/1998 entre os países membros do Mercosul – naquela 
data Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – mais o Estado 
Plurinacional da Bolívia e a República do Chile na cidade de 
Ushuaia, República Argentina. Faz-se mister perceber que a 
República Bolivariana da Venezuela também é signatária do 
documento, haja vista a sua entrada a posteriori como um 
Estado membro do bloco do cone sul. 

                                                      
51 MERCOSUL. Tratado Internacional de 18 de fevereiro de 2002. 
Protocolo para a solução de controvérsias no Mercosul. Protocolo de Olivos. 
Disponível em: 
<http://www.tprmercosur.org/pt/docum/Protocolo_de_Olivos_pt.p
df>. Acesso em: 13 jan. 2014. 
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O PU é instrumento jurídico fundacional quanto ao 
Mercosul, pois, conforme assevera o seu artigo oitavo 
(MERCOSUL, 1998), “o presente Protocolo é parte 
integrante do Tratado de Assunção e dos respectivos 
Acordos de Integração celebrados entre o MERCOSUL e a 
República da Bolívia e entre o MERCOSUL e a República 
do Chile”. O documento em análise possui uma temática 
relevante – materialmente constitucional – e referente à 
direção política do bloco regional. O Protocolo de Ushuaia, 
em seu artigo primeiro (MERCOSUL, 1998), determina que 
“a plena vigência das instituições democráticas é condição 
essencial para o desenvolvimento dos processos de 
integração entre os Estados Partes do presente Protocolo”.  

Desde então, a democracia institucional dos 
Estados membros do bloco passou a ser uma condição 
inafastável para a participação efetiva no processo de 
integração do cone sul. O descumprimento dessa 
deliberação, de acordo com o artigo quinto do PU 
(MERCOSUL, 1998), pode ensejar “...desde a suspensão do 
direito de participar nos diferentes órgãos dos respectivos 
processos de integração até a suspensão dos direitos e 
obrigações resultantes destes processos”. É interessante 
perceber no que tange ao marco regulatório desse protocolo 
que a democracia possui aqui um viés atrelado 
exclusivamente ao respeito ao estado de direito, isto é, está 
relacionada ao acesso ao poder, aos mecanismos de apuração 
da vontade popular nacional e ao sistema de governo 
nacional. 

Usando essa conexão, advém o Protocolo de 
Montevidéu (PM), instrumento jurídico de direito 
internacional assinado em 20/12/2011 na cidade de 
Montevidéu, República Oriental do Uruguai, entre os países 
membros do Mercosul – na época Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai – mais os seguintes associados: Estado 
Plurinacional da Bolívia, a República do Chile, a República 
da Colômbia, a República do Equador, a República do Peru 
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e a República Bolivariana da Venezuela (na época ainda não 
era membro). O escopo do PM foi o de ampliar a perspectiva 
democrática no âmbito da integração sul-americana. 

A amplitude da democracia foi aumentada por via 
do Protocolo de Montevidéu52 tanto no sentido territorial, 
haja vista o maior número de países signatários em 
comparação ao PU, quanto no sentido da compreensão 
sobre o instituto político-jurídico. A democracia sob o 
prisma do PM é bem mais ampla, para tanto basta observar 
a redação do artigo primeiro (MERCOSUL, 2011), que 
positiva: “O presente Protocolo será aplicado em caso de 
ruptura ou ameaça de ruptura da ordem democrática, de uma 
violação da ordem constitucional ou de qualquer situação 
que ponha em risco o legítimo exercício do poder e a 
vigência dos valores e princípios democráticos”. 

Quando se combina o artigo primeiro com o 
preâmbulo53 do PM (MERCOSUL, 2011), torna-se 
inconteste que a perspectiva da democracia trabalhada nesse 
documento vai mais à frente da democracia institucional. 
Evidentemente, há uma conotação multifacetária na redação 
do Protocolo de Montevidéu no sentido de fazer progredir 
a percepção anterior e dotar a ordem democrática de outras 
dimensões além do respeito ao estado de direito. Na nova 
deliberação, presta-se deferência aos direitos humanos, às 
liberdades fundamentais dos cidadãos, aos valores e aos 
princípios legitimados pela substância humana do Estado. 

                                                      
52 O Protocolo de Montevidéu ganhou o codinome “Ushuaia II”, uma 
vez que ambos os protocolos possuem a mesma temática. 

53 Considerando que a plena vigência das instituições democráticas e o 
respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais são 
condições essenciais para a vigência e evolução do processo de 
integração entre as partes. REITERANDO o compromisso com a 
promoção, defesa e proteção da ordem democrática, do estado de direito 
e suas instituições, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais 
como condições essenciais e indispensáveis para o desenvolvimento do 
processo de integração e para a participação no Mercosul. 
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Também se abarcam nesse contexto o espectro da 
democracia participativa (abordada no item II.4) e a sua 
relevante função social. 

Do ponto de vista jurídico, mediante a ratificação 
desses dois documentos – PU e PM – mais um princípio 
geral de direito é incorporado ao sistema normativo 
mercosurenho. Trata-se do Princípio da Democracia, 
mormente em uma perspectiva ampla e multifacetária. 

Ainda no marco regulatório do Protocolo de 
Montevidéu, as medidas punitivas aos Estados signatários 
inadimplentes com a “nova” ordem democrática 
mercosurenha também foram alargadas, pois o rol de opções 
contido no artigo sexto do PM é bem mais abrangente em 
comparação ao PU. A redação do artigo sexto é a seguinte: 

 
Em caso de ruptura ou ameaça de ruptura da ordem 
democrática em uma Parte do presente Protocolo, 
os Presidentes das demais Partes ou, na falta destes, 
seus Ministros das Relações Exteriores em sessão 
ampliada do Conselho do Mercado Comum poderão 
estabelecer, dentre outras, as medidas que se 
detalham a seguir: a.- Suspender o direito de 
participar nos diferentes órgãos da estrutura 
institucional do MERCOSUL. b.- Fechar de forma 
total ou parcial as fronteiras terrestres. Suspender ou 
limitar o comércio, o tráfego aéreo e marítimo, as 
comunicações e o fornecimento de energia, serviços 
e abastecimento. c.- Suspender a Parte afetada do 
gozo dos direitos e benefícios emergentes do 
Tratado de Assunção e seus Protocolos e dos 
Acordos de integração celebrados entre as Partes, 
conforme couber. d.- Promover a suspensão da 
Parte afetada no âmbito de outras organizações 
regionais e internacionais. Promover junto a 
terceiros países ou grupos de países a suspensão da 
Parte afetada de direitos e/ou benefícios derivados 
dos acordos de cooperação dos quais seja parte. e.- 
Respaldar os esforços regionais e internacionais, em 
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particular no âmbito das Nações Unidas, 
encaminhados a resolver e a encontrar uma solução 
pacífica e democrática para a situação ocorrida na 
Parte afetada. f.- Adotar sanções políticas e 
diplomáticas adicionais. As medidas guardarão a 
devida proporcionalidade com a gravidade da 
situação existente; não deverão pôr em risco o bem-
estar da população e o gozo efetivo dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais na Parte 
afetada; respeitarão a soberania e integridade 
territorial da Parte afetada, a situação dos países sem 
litoral marítimo e os tratados vigentes54. 

 
Sobre as medidas punitivas contidas no artigo 

quinto do PU (MERCOSUL, 1998) e no artigo sexto do PM 
(MERCOSUL, 2011), cabe citar o precedente aberto pela 
suspensão intrabloco da República do Paraguai na data de 
29/06/2012. A Decisão do Conselho Mercado Comum 
(CMC) n.º 28/12 (MERCOSUL, 2012), datada de 
30/07/2012, operacionalizou a punição do Paraguai no 
sentido de afastar sua participação nos órgãos e nas 
deliberações do Mercosul. A sanção em comento foi 
motivada pelos fatos históricos ocorridos que 
desembocaram na deposição do então presidente Fernando 
Lugo em 22/06/2012 mediante um processo “relâmpago” 
de impeachment (REVISTA VEJA, 2012). Fato concreto é que 
a situação foi considerada pelos demais membros do 
Mercosul como atentatória à democracia institucional e 
desrespeitosa ao devido processo legal traçado pela 
Constituição Federal paraguaia. Logo, a decisão de 

                                                      
54 MERCOSUL. Tratado Internacional de 20 de dezembro de 2011. 
Protocolo sobre o compromisso com a democracia no Mercosul, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela (Ushuaia II). Protocolo de 
Montevidéu. Disponível em: 
<http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4002/1/dec_027-
2011_pt_ferr_protocolo_de_montevideu_ushuaia_ii.pdf>. Acesso em: 
13 jan. 2014. 
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suspender o Estado de suas prerrogativas de sócio 
permanente foi unânime entre Argentina, Brasil e Uruguai. 
Nessa perspectiva, a aplicação do Protocolo de Ushuaia foi 
o caminho jurídico adotado para apartar o participante 
dissidente. 

O imbróglio institucional paraguaio somente 
obteve desfecho no ano de 2013, quando novas eleições 
foram realizadas e um novo presidente assumiu em 
15/08/2013. O novo ciclo presidencial iniciado com a posse 
de Horacio Cartes foi reconhecido pelo bloco regional como 
fato que restaurou a democracia institucional no Paraguai, 
logo, desde então, as sanções impostas pelo Mercosul ao país 
foram sustadas por via da Decisão do CMC n.º 04/13 
(MERCOSUL, 2013). 

Com o exemplo acima entabulado, comprova-se 
que o princípio da democracia – lato sensu – pulsa no direito 
de integração do Mercosul, possuindo um papel central no 
cenário político-jurídico do bloco regional. Diante de tal 
entendimento, com certeza, é seguro avançar para a análise 
do último protocolo fundacional mercosurenho. 

O Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção 
sobre a Estrutura Institucional do Mercosul foi assinado na 
cidade de Ouro Preto, Brasil, na data de 17/12/1994. Esse 
acordo internacional recebeu o nome de Protocolo de Ouro 
Preto (POP) e representou a consolidação do atual 
organograma institucional do bloco regional do cone sul. 

Inicialmente, cabe ressaltar que o POP faz parte do 
núcleo constitucional – do ponto de vista material – do 
Mercosul. Ele é integrante e complementar ao Tratado de 
Assunção, em verdade substitutivo ao Anexo V do TA 
(MERCOSUL, 1991). Tanto é assim que o artigo 
quinquagésimo do Protocolo de Ouro Preto (MERCOSUL, 
1994) afirma: “Em matéria de adesão ou denúncia, regerão 
como um todo, para o presente Protocolo, as normas 
estabelecidas pelo Tratado de Assunção. A adesão ou 
denúncia ao Tratado de Assunção ou ao presente Protocolo 
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significam, ipso iure, a adesão ou denúncia ao presente 
Protocolo e ao Tratado de Assunção”. Na missão de 
compreender o direito de integração do Mercosul, não há 
como dissociar os dois tratados fundacionais – TA e POP –
, uma vez que o protocolo complementa e instrumentaliza o 
tratado inaugural, preenchendo-o acerca da divisão interna 
do bloco em órgãos e sobre as atribuições funcionais de cada 
compartimento. 

O próprio Tratado de Assunção havia previsto a 
elaboração de uma norma posterior para tornar definitiva a 
estrutura organizacional do bloco regional, conforme está 
prescrito no artigo décimo oitavo55 do documento 
(MERCOSUL, 1991). Logo, o POP foi o documento 
jurídico encarregado de estabelecer uma armação 
institucional permanente para o Mercosul, cumprindo dessa 
forma tempestivamente a obrigação imposta no ato de 
fundação mercosurenho. É interessante perceber que o 
prazo estipulado no artigo do TA em comento foi 
31/12/1994, mesmo prazo estipulado para que o bloco do 
cone sul finalizasse o período de transição e se transformasse 
em um mercado comum. 

Contudo, consoante já mencionado em parágrafos 
anteriores, houve a perpetuação do período de transição no 
âmbito mercosurenho, pois até os dias atuais permanece o 
bloco na forma de uma união aduaneira, não alcançando o 
patamar planificado no TA. Em razão desse contexto, o 
POP cresce bastante em importância estratégica para a 
integração regional, pois, mediante a confecção do protocolo 
agora estudado, o Mercosul pôde adaptar-se às dificuldades 

                                                      
55 Artigo 18 – Antes do estabelecimento do Mercado Comum, a 31 de 
dezembro de 1994, os Estados Partes convocarão uma reunião 
extraordinária com o objetivo de determinar a estrutura institucional 
definitiva dos órgãos de administração do Mercado comum, assim como 
as atribuições específicas de cada um deles e seu sistema de tomada de 
decisões.  
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políticas e econômicas que impediram a concretização do 
mercado comum. 

Considerando o disposto no preâmbulo56 do 
Protocolo de Ouro Preto (MERCOSUL, 1994), fica evidente 
que o referido instrumento jurídico foi moldado para lidar 
com o inadimplemento cometido pelo Mercosul 
concernente ao prazo limite para a implantação do mercado 
comum, conforme havia sido determinado no artigo 
primeiro do TA (MERCOSUL, 1991). Está expresso no 
prelúdio do POP que esse documento adapta o bloco 
regional do cone sul às mudanças ocorridas, isto é, à 
permanência como união aduaneira. O protocolo em estudo 
tornou permanente a estrutura institucional existente em 
1994, assegurando a continuidade do processo de integração 
e a sobrevivência dos órgãos mercosurenhos já consolidados 
até então. 

Conjugando o POP e o TA, é certo asseverar que a 
formação de uma mercado comum no cone sul continua 
sendo uma meta para o futuro, bem como que o caminho 
para a consecução dessa meta passa pelo sucesso da atual 
união aduaneira, denominada Mercosul. Outrossim, também 
é correto admitir que não mais existe um prazo para 
alcançar-se o desiderato integrativo de nível três 
(SARDEGNA, 1995), o mercado comum. É inconteste a 
importância do POP, pois esse protocolo implementou uma 

                                                      
56 Em cumprimento ao disposto no artigo 18 do Tratado de Assunção, 
de 26 de março de 1991; Conscientes da importância dos avanços 
alcançados e da implementação da união aduaneira como etapa para a 
construção do mercado comum; Reafirmando os princípios e objetivos 
do Tratado de Assunção e atentos para a necessidade de uma 
consideração especial para países e regiões menos desenvolvidos do 
Mercosul; Atentos para a dinâmica implícita em todo processo de 
integração e para a consequente necessidade de adaptar a estrutura 
institucional do Mercosul às mudanças ocorridas; Reconhecendo o 
destacado trabalho desenvolvido pelos órgãos existentes durante o 
período de transição.  
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estrutura institucional mercosurenha definitiva e, ainda, 
desarmou a “bomba-relógio integracionista” constante do 
artigo primeiro do TA (MERCOSUL, 1991). 

Em outra percepção, haja vista a temática que o 
envolve, o marco regulatório do Protocolo de Ouro Preto 
permite reafirmar a certeza de que o Mercosul adota o tipo 
institucional intergovernamental. Os compartimentos 
institucionais positivados no corpo do referido instrumento 
jurídico são marcados pelas características trabalhadas no 
item I.3.1 deste texto, principalmente a regra do consenso 
para as tomadas de decisões intrabloco regional. Para 
certificar a intergovernabilidade mercosurenha, basta 
observar o artigo trigésimo sétimo57 e o artigo segundo58, 
ambos do POP (MERCOSUL, 1994). 

Depois das considerações acima tecidas sobre o 
Protocolo de Ouro Preto, finalmente é seguro adentrar na 
análise dos compartimentos institucionais do Mercosul, bem 
como das suas atribuições funcionais. Esse é o objetivo do 
item seguinte. 

 
2 ALGUNS COMPARTIMENTOS 

INSTITUCIONAIS 
 
O olhar analítico volta-se a partir de agora para o 

organograma institucional mercosurenho e para as 
respectivas funções dos seus compartimentos. É necessário 
mapear os principais órgãos servientes ao bloco de 
integração regional, dando ênfase aos que possuam 
atribuições adjetas ao tema laboral. Novamente, cabe aqui 
ressaltar a missão desta pesquisa em analisar o atual 

                                                      
57 Artigo 37 – As decisões dos órgãos do Mercosul serão tomadas por 
consenso e com a presença de todos os Estados Partes. 

58 Artigo 2 – São órgãos com capacidade decisória, de natureza 
intergovernamental, o Conselho do Mercado Comum, o Grupo Mercado 
Comum e a Comissão de Comércio do Mercosul.   



138 | Marcelo Mauricio da Silva 
 

Mercosul, logo, por essa razão, não será realizado neste item 
um apanhado evolutivo dos compartimentos 
mercosurenhos desde 1991, tendo em vista que a intenção é 
versar sobre o que está consolidado no ano de 2015. 

Em momento acima, no item III.1.1, restou 
entendido que o Protocolo de Ouro Preto no ano de 1994 
cuidou de perenizar a estrutura institucional do bloco 
regional, sistematizando-o quanto aos órgãos e distribuindo 
competências funcionais a cada um deles. Com o passar do 
tempo e o amadurecimento do processo de integração no 
cone sul, obviamente a estrutura solidificada na regulação do 
POP sofreu atualizações, inclusive mediante a elaboração de 
outros instrumentos jurídicos que impactaram no formato 
original do grupo interpaíses, como, por exemplo, o 
Protocolo Constitutivo do Parlamento (MERCOSUL, 
2005), que inaugurou uma entidade importante para a 
articulação mercosurenha, a saber: o Parlamento do 
Mercosul. Enfim, uma jornada de mais de vinte anos foi 
necessária para que os Estados associados alcançassem o 
organograma 2015. 

O Anexo A desta tese exprime que o Mercosul está 
diagramado em nove órgãos primários, sendo eles: o 
Conselho do Mercado Comum (CMC); o Grupo Mercado 
Comum (GMC); a Comissão de Comércio do Mercosul 
(CCM); a Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM ou 
apenas SM); o Parlamento do Mercosul (PARLASUL); o 
Foro Consultivo Econômico-Social (FCES); o Tribunal 
Permanente de Revisão (TPR); o Tribunal Administrativo-
Laboral59 (TAL); e o Centro Mercosul de Promoção de 

                                                      
59 O Tribunal Administrativo-Laboral do Mercosul, apesar do nome, não 
faz parte da corrente tese doutoral haja vista a sua vocação meramente 
administrativa, sem qualquer pertinência com o âmbito das políticas 
institucionais trabalhistas. Significa afirmar que a competência 
jurisdicional do órgão é resumida ao conhecimento e à resolução de 
demandas suscitadas entre a Secretaria do Mercosul e o seu quadro de 
funcionários, ou entre a SM e pessoas contratadas por ela para serviços 
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Estado de Direito (CMPED). Tendo em vista que nem todos 
são pertinentes ao desenvolvimento desta tese – devido aos 
objetivos traçados – vale advertir que foram aprofundados 
apenas os compartimentos com alguma repercussão 
trabalhista. 

O já mencionado artigo segundo do POP 
(MERCOSUL, 1994) enuncia que, dos compartimentos 
referidos acima, apenas o CMC, o GMC e a CCM possuem 
capacidade decisória no âmbito mercosurenho. Tal 
prerrogativa força a percepção de que essas três unidades 
superiores formam um primeiro escalão intrabloco. São 
órgãos que encabeçam as grandes discussões e os debates 
estratégicos sobre os rumos políticos do processo de 
integração do cone sul. Em razão desse motivo – sem 
menosprezo aos demais –, começa-se a análise institucional 
pelos dois primeiros (o CMC e o GMC), haja vista a conexão 
entre eles e os objetivos desta pesquisa, isto é, são esses dois 
compartimentos que albergam os principais gabinetes com 
funções inerentes às políticas trabalhistas. 

Na continuidade, apesar de não possuírem poder 
decisório, também serão detalhados o FCES, o PARLASUL 
e o TPR. O primeiro órgão possui uma manifesta vocação 
sociolaboral, razão pela qual se justifica a sua inclusão na 
corrente análise. Os outros dois compartimentos são 
investigados devido ao papel desempenhado na 
consolidação do direito de integração do Mercosul, mesmo 
sabendo que ambos possuem apenas uma função laboral 
indireta, subsidiária. 

Dessa feita, para melhor visualização da sequência 
que será desenvolvida, remete-se ao diagrama constante no 
Apêndice (Compartimentos do Mercosul com funções 
sociolaborais) desta tese, esclarecendo que o PARLASUL e 

                                                      
específicos em qualquer órgão institucional mercosurenho. Assim, não 
há motivos para a inclusão nesta pesquisa. 
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o TPR não aparecerão no apêndice, uma vez que não são 
órgãos com vocação direta ao tema trabalho. 
 
2.1 O CONSELHO MERCADO COMUM 
 

Conforme determina o artigo terceiro do POP 
(MERCOSUL, 1994), “o Conselho do Mercado Comum é o 
órgão superior do Mercosul ao qual incumbe a condução 
política do processo de integração e a tomada de decisões 
para assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos 
pelo Tratado de Assunção e para lograr a constituição final 
do mercado comum”. A regulação do CMC está positivada 
do artigo terceiro ao artigo nono do Protocolo de Ouro 
Preto, contudo é no artigo oitavo desse documento jurídico 
que o compartimento em comento ganha competência 
funcional, pois são designadas a ele as seguintes atribuições: 

 
São funções e atribuições do Conselho do Mercado 

Comum:  I. Velar pelo cumprimento do Tratado de 

Assunção, de seus Protocolos e dos acordos 
firmados em seu âmbito; II. Formular políticas e 
promover as ações necessárias à conformação do 
mercado comum; III. Exercer a titularidade da 
personalidade jurídica do Mercosul. IV. Negociar e 
assinar acordos em nome do Mercosul com terceiros 
países, grupos de países e organizações 
internacionais. Estas funções podem ser delegadas 
ao Grupo Mercado Comum por mandato expresso, 
nas condições estipuladas no inciso VII do artigo 14; 
V. Manifestar-se sobre as propostas que lhe sejam 
elevadas pelo Grupo Mercado Comum; VI. Criar 
reuniões de ministros e pronunciar-se sobre os 
acordos que lhe sejam remetidos pelas mesmas; VII. 
Criar os órgãos que estime pertinentes, assim como 
modificá-los ou extingui-los; VIII. Esclarecer, 
quando estime necessário, o conteúdo e o alcance de 
suas Decisões; IX. Designar o Diretor da Secretaria 
Administrativa do Mercosul. X. Adotar Decisões em 
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matéria financeira e orçamentária; XI. Homologar o 
Regimento Interno do Grupo Mercado Comum60. 

 
De acordo com o artigo quarto61 do POP 

(MERCOSUL, 1994), o CMC é integrado pelos Ministros 
das Relações Exteriores e pelos Ministros da Economia de 
cada Estado parte do bloco do cone sul. Além deles, os 
chefes de Estados dos países membros também participam 
das Decisões do CMC. Essa nuance reforça o pensamento 
de que a integração regional agora estudada foi idealizada 
para ser polarizada pela dimensão econômica, pois as 
decisões de cúpula são tomadas por autoridades dos 
governos nacionais especializadas no eixo político e 
econômico. 

Uma grande característica do órgão superior do 
Mercosul é a sua motorização via reuniões ministeriais para 
a construção de uma agenda de atuação em bloco. Esses 
encontros intergovernamentais são previstos no artigo 
sexto62 do POP (MERCOSUL, 1994) e detalhados na 
ritualística prevista no regimento interno do CMC, aprovado 
pela Decisão n.º 2/98 (MERCOSUL, 1998) e modificado 
pela Decisão n.º 14/08 (MERCOSUL, 2008). Nesse bojo, o 
regimento interno atualizado preconiza que as reuniões 
poderão ocorrer em três etapas: a primeira celebrada com os 
Ministros de Relações Exteriores e de Economia ou seus 

                                                      
60 MERCOSUL. Tratado Internacional de 17 de dezembro de 1994. 
Protocolo adicional ao Tratado de Assunção sobre a estrutura 
institucional do Mercosul. Protocolo de Ouro Preto. Disponível em: 
<http://www.tprmercosur.org/pt/docum/ 
Protocolo_de_Ouro_Preto_pt.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2014. 

61 Artigo 4 – O Conselho do Mercado Comum será integrado pelos 
Ministros das Relações Exteriores e pelos Ministros da Economia, ou 
seus equivalentes, dos Estados Partes. 

62 Artigo 6 – O Conselho do Mercado Comum reunir-se-á quantas vezes 
estime oportuno, devendo fazê-lo pelo menos uma vez por semestre 
com a participação dos Presidentes dos Estados Partes.  
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equivalentes dos Estados Partes; a segunda baseia-se nos 
temas incluídos na agenda, participando, além dos Ministros 
de Relações Exteriores e de Economia ou seus equivalentes, 
os Ministros ou autoridades de similar hierarquia que cada 
Estado membro determine; e a terceira celebrada com os 
Ministros de Relações Exteriores e de Economia, ou seus 
equivalentes, e os Presidentes dos Estados Partes. 

Em complementação ao descrito acima, vale 
ressaltar que nas referidas reuniões as delegações de cada 
Estado membro deverão ser integradas exclusivamente por 
representantes governamentais, conforme vaticina o artigo 
décimo segundo63 do regimento interno (MERCOSUL, 
1998). O mesmo documento corrobora a possibilidade 
aventada no artigo sétimo64 do POP (MERCOSUL, 1994) 
de que outros ministros de Estados participassem das 
reuniões institucionais, sempre dependendo de uma 
pertinência temática quanto ao assunto em pauta na sessão. 
Em verdade, tal possibilidade já havia sido consolidada 
mediante a Decisão do CMC n.º 1/95 (MERCOSUL, 1995), 
quando esse conselho determinou: “Manter no âmbito de 
sua estrutura as seguintes Reuniões de Ministros: Reunião de 
Ministros da Economia e Presidentes de Bancos Centrais. 
Reunião de Ministros da Educação. Reunião de Ministros da 
Justiça. Reunião de Ministros do Trabalho. Reunião de 

Ministros da Agricultura”.  
Vale lembrar que a participação de outros Ministros 

de Estado, por exemplo, os Ministros do Trabalho de cada 
nação membro, representa uma opção do CMC e não uma 

                                                      
63 Artigo 12 – Nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho do 
Mercado Comum, as Delegações de cada Estado Parte serão integradas 
exclusivamente por representantes governamentais. 

64 Artigo 7 – As reuniões do Conselho do Mercado Comum serão 
coordenadas pelos Ministérios das Relações Exteriores e poderão ser 
convidados a delas participar outros Ministros ou autoridades de nível 
ministerial.  
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obrigação normativa. Para tal compreensão, basta consultar 
novamente o artigo quarto do POP (MERCOSUL, 1994) e 
perceber quem são os integrantes definitivos do Conselho. 
Os Ministros de Estado que não sejam os das Relações 
Exteriores e os das Economias não são integrantes, apenas 
são consultados nas reuniões quando a pauta da sessão se 
referir aos assuntos pertinentes aos seus Ministérios. As 
definições consensuais realizadas em uma reunião entre os 
Ministros do Trabalho dos Estados membros do bloco 
regional – utilizando o exemplo anterior – ainda são 
apreciadas pelo Conselho Mercado Comum propriamente 
dito antes de virarem qualquer espécie de instrumento 
jurídico definitivo. 

Das reuniões ministeriais surgem as propostas. O 
artigo décimo sétimo do regimento interno do CMC, 
reformado pela Decisão n.º 14/08 (MERCOSUL, 2008), 
assevera: “Os consensos alcançados nas Reuniões de 
Ministros denominar-se-ão ‘Propostas’ e deverão ser 
elevados ao Conselho do Mercado Comum para sua 
consideração. Tais propostas poderão consistir em projetos 
de acordos internacionais, Decisões, Recomendações ou 
outros instrumentos”. As deliberações finais do CMC, ou 
seja, depois das propostas serem aprovadas mediante o 
consenso dos Ministros das Relações Exteriores, os da 
Economia e os Presidentes dos países membros do bloco 
regional, convertem-se em ferramentas jurídicas 
denominadas de Decisões, conforme prega o artigo nono65 
do POP (MERCOSUL, 1994). 

As Decisões do Conselho Mercado Comum são 
instrumentos normativos e configuram fontes formais do 
direito de integração derivado mercosurenho. Essas normas 
são obtidas a partir do processo decisório no âmbito do 
CMC, sempre na presença de todos os representantes dos 

                                                      
65 Artigo 9 – O Conselho do Mercado Comum manifestar-se-á mediante 
Decisões, as quais serão obrigatórias para os Estados Partes. 
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Estados membros e em obediência à regra do consenso 
(apresentada no item I.3.1 e mencionada no item III.1).  

Diante da estrutura mercosurenha apresentada até 
agora, resta claro que existe um predomínio das autoridades 
políticas e econômicas em relação às tomadas de decisões no 
âmbito do CMC. Tal fato comprova-se, pois, mesmo quando 
o tema não é econômico, as deliberações são efetuadas na 
presença das autoridades citadas no artigo quarto do POP 
(MERCOSUL, 1994). Logo, pode-se entender que as 
reuniões dos Ministros mercosurenhos conformam um 
espaço interno dentro do compartimento institucional agora 
estudado. O diálogo impetrado nesse nível ministerial é de 
cunho consultivo e propositivo, ou seja, cuida da emissão de 
opiniões acerca de determinados temas com o fito de 
orientar as decisões do CMC. Além disso, propõe agendas 
positivas no sentido de motorizar a atuação do bloco quanto 
às políticas públicas intergovernamentais na região. 

Analisando o Conselho Mercado Comum sob o 
prisma laboral, mais especificamente do direito do trabalho, 
é possível verificar que as reuniões ministeriais convergem 
com o mundo do trabalho em dois foros, quais sejam: as 
reuniões envolvendo os Ministros do Trabalho dos países 
membros do Mercosul; e as reuniões envolvendo os 
Ministros de Desenvolvimento Social. Para melhor 
visualização, remete-se ao organograma constante no 
Apêndice. 

Sobre as reuniões dos Ministros trabalhistas, é 
importante apontar uma proposta para a atual estrutura 
institucional mercosurenha, pois – com o aval dos Ministros 
das Relações Exteriores e da Economia – os encontros 
ministeriais tornaram consensual o entendimento intrabloco 
de que o combate ao desemprego era uma medida 
imprescindível para a evolução do Mercosul e para a 
consecução da implantação do Mercado Comum previsto no 
Tratado de Assunção. A partir da confabulação em comento, 
surgiu a Decisão CMC n.º 46/04 (MERCOSUL, 2004) para 
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criar o Grupo de Alto Nível “Estratégia Mercosul de 
Crescimento do Emprego” (GANEMPLE). 

A referida decisão originou um subcompartimento 
no CMC totalmente dedicado a um aspecto relevante do 
mundo do trabalho, que é a geração de emprego. Ao 
GANEMPLE foi dada a função de elaborar as bases 
conceituais, metodológicas e operacionais para a 
implementação de uma estratégia para o crescimento do 
emprego na região formada pelos países participantes do 
bloco regional. Esse plano estratégico foi apresentado ao 
Conselho Mercado Comum e chancelado por ele em 
20/07/2006, mediante a Decisão CMC n.º 04/06 
(MERCOSUL, 2006), que aprovou a “Estratégia Mercosul 
de Crescimento do Emprego”. Acerca das medidas contidas 
nessa estratégia, novas informações serão adicionadas no 
capítulo quatro desta tese. 

Outro subcompartimento trabalhista do Conselho 
Mercado Comum foi fruto do consenso alcançado nas 
reuniões dos Ministros de Desenvolvimento Social, fala-se 
aqui do Instituto Social do Mercosul (ISM). Antes de tratar 
desse instituto, vale mencionar que a Decisão do CMC n.º 
61/00 (MERCOSUL, 2000), em seu artigo primeiro66, inclui 
no rol de reuniões ministeriais do bloco os encontros entre 
os Ministros e Autoridades de Desenvolvimento Social dos 
países membros. Nesse foro, surge o subsetor em comento. 

A criação do ISM deu-se em 18/01/2007 por via 
da Decisão do CMC n.º 03/07 (MERCOSUL, 2007), sendo 
ele resultado direito da proposta consensual dos Ministros 
de Desenvolvimento Social e da chancela dos Ministros de 
Estado componentes do Conselho Mercado Comum, sob o 

                                                      
66 Artigo 1 – Cria-se a Reunião de Ministros e Autoridades de 
Desenvolvimento Social do MERCOSUL, que terá como função propor 
ao referido CMC, por meio do GMC, medidas tendentes à coordenação 
de políticas e o desenvolvimento de ações conjuntas voltadas para o 
desenvolvimento social dos Estados Partes.  
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entendimento de que era necessária a concepção de um 
órgão técnico promotor de políticas intergovernamentais 
para impulsionar a redução das assimetrias sociais entre os 
membros do bloco regional. Ao instituto em análise, foi dada 
a missão de: 

 
[...] Supervisar a adequada execução dos projetos 
sociais regionais aprovados pelo CMC [...]. As 
funções, atribuições e responsabilidades são as 
seguintes: [...] Propor ao CMC a adoção de projetos 
sociais regionais específicos; Promover projetos 
sociais regionais que complementem os objetivos e 
programas nacionais, garantindo o tratamento e 
superação das assimetrias; Erradicar a fome, a 
pobreza e combater as desigualdades sociais; 
Garantir direitos humanos, a assistência humanitária 
e a igualdade étnica, racial e de gênero; Garantir a 
inclusão produtiva; Assegurar o acesso ao trabalho 
decente e aos direitos de previsão social; Assegurar 
o diálogo social; Estabelecer mecanismos de 
cooperação regional para a implementação e 
financiamento de políticas sociais67. 

 
O trabalho decente, o respeito aos direito humanos 

e o diálogo social/tripartismo (todos trabalhados no capítulo 
segundo desta tese) saltam aos olhos quando se estuda o 
ISM, dando conta de que está formalizada institucional e 
juridicamente uma dimensão sociolaboral no âmbito do 
CMC, haja vista que restou certificado o fato de que o órgão 
de cúpula do Mercosul possui compartimentos focados nos 
temas do mundo do trabalho, sendo eles: as reuniões 
ministeriais temáticas, o GANEMPLE e o ISM. 

                                                      
67 MERCOSUL. Instituto Social do Mercosul (Org.). Institucional. 2007. 
Disponível em: <http://ismercosur.org/pt-br/institucional/>. Acesso 
em: 24 jan. 2014. 
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Depois de comprovar o viés trabalhista do 
Conselho Mercado Comum mediante o uso da normativa do 
direito de integração do Mercosul, insta relembrar que os 
subcompartimentos sociolaborais – GANEMPLE e o ISM 
– são servientes ao sistema decisório explicado em momento 
retro, isto é, dependem do consenso entre os Ministros das 
Relações Exteriores, os Ministros da Economia e os Chefes 
dos Estados mercosurenhos – os componentes do Conselho 
Mercado Comum – para que as suas proposições tornem-se 
uma realidade jurídica. 
 
2.2 O GRUPO MERCADO COMUM 
 

O próximo compartimento institucional 
mercosurenho a ser analisado é o GMC, pois, consoante o 
artigo décimo do Protocolo de Ouro Preto (MERCOSUL, 
1994), “o Grupo Mercado Comum é o órgão executivo do 
Mercosul”. Significa dizer que ele é um órgão diretor do 
processo de integração do cone sul, cujo funcionamento foi 
idealizado para impulsionar a articulação entre os países 
membros do bloco de atuação regional. Para tal desiderato, 
o grupo em comento está autorizado a desenvolver ações 
institucionais para dar cumprimento aos objetivos traçados 
no Tratado de Assunção, bem como aos intentos 
convencionados no âmbito do Conselho Mercado Comum. 

A composição do GMC está estatuída no corpo do 
TA e reiterada pelo décimo primeiro do POP, que afirma:  

 
O Grupo Mercado Comum será integrado por 
quatro membros titulares e quatro membros alternos 
por país, designados pelos respectivos Governos, 
dentre os quais devem constar necessariamente 
representantes dos Ministérios das Relações 
Exteriores, dos Ministérios da Economia (ou 
equivalentes) e dos Bancos Centrais. O Grupo 
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Mercado Comum será coordenado pelos Ministérios 
das Relações Exteriores68. 

 
Assim como ocorre no Conselho Mercado 

Comum, nota-se que a cúpula decisória do GMC está 
integrada exclusivamente por autoridades governamentais 
nacionais especializadas nas áreas da política internacional e 
da economia. É necessário entender que todas as ações 
implementadas por esse órgão passam pelo crivo desse alto 
escalão, não importando o tema. Sendo assim, pode o 
assunto ser trabalhista, de seguridade social ou de cultura, 
por exemplo, mas a palavra final a ser dada sempre será 
mirada conforme o prisma político-econômico, pois é 
inerente à natureza dos integrantes do Grupo Mercado 
Comum. 

Da análise do organograma mercosurenho (Anexo 
A), é perceptível que o vigente formato institucional 
posiciona o GMC abaixo do CMC, isto é, entre os dois 
compartimentos há uma patente relação de hierarquia, uma 
vez que existe uma dependência do primeiro quanto ao 
segundo. Essa percepção é comprovada mediante a leitura 
do artigo décimo quarto do POP, abaixo transcrito: 

 
São funções e atribuições do Grupo Mercado 

Comum:  I. Velar, nos limites de suas competências, 

pelo cumprimento do Tratado de Assunção, de seus 
Protocolos e dos acordos firmados em seu âmbito; 
II. Propor projetos de Decisão ao Conselho do 
Mercado Comum; III. Tomar as medidas necessárias 
ao cumprimento das Decisões adotadas pelo 
Conselho do Mercado Comum; IV. Fixar programas 

                                                      
68 MERCOSUL. Tratado Internacional de 17 de dezembro de 1994. 
Protocolo adicional ao Tratado de Assunção sobre a estrutura 
institucional do Mercosul. Protocolo de Ouro Preto. Disponível em: 
<http://www.tprmercosur.org/pt/docum/Protocolo_de_Ouro_Preto
_pt.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2014. 
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de trabalho que assegurem avanços para o 
estabelecimento do mercado comum; V. Criar, 
modificar ou extinguir órgãos tais como subgrupos 
de trabalho e reuniões especializadas, para o 
cumprimento de seus objetivos; VI. Manifestar-se 
sobre as propostas ou recomendações que lhe forem 
submetidas pelos demais órgãos do Mercosul no 
âmbito de suas competências; VII. Negociar, com a 
participação de representantes de todos os Estados 
Partes, por delegação expressa do Conselho do 
Mercado Comum e dentro dos limites estabelecidos 
em mandatos específicos concedidos para esse fim, 
acordos em nome do Mercosul com terceiros países, 
grupos de países e organismos internacionais. O 
Grupo Mercado Comum, quando dispuser de 
mandato para tal fim, procederá à assinatura dos 
mencionados acordos. O Grupo Mercado Comum, 
quando autorizado pelo Conselho do Mercado 
Comum, poderá delegar os referidos poderes à 
Comissão de Comércio do Mercosul; VIII. Aprovar 
o orçamento e a prestação de contas anual 
apresentada pela Secretaria Administrativa do 
Mercosul; IX. Adotar Resoluções em matéria 
financeira e orçamentária, com base nas orientações 
emanadas do Conselho do Mercado Comum; X. 
Submeter ao Conselho do Mercado Comum seu 
Regimento Interno; XI. Organizar as reuniões do 
Conselho do Mercado Comum e preparar os 
relatórios e estudos que este lhe solicitar. XII. Eleger 
o Diretor da Secretaria Administrativa do Mercosul; 
XIII. Supervisionar as atividades da Secretaria 
Administrativa do Mercosul; XIV. Homologar os 
Regimentos Internos da Comissão de Comércio e do 
Foro Consultivo Econômico-Social69. 

                                                      
69 MERCOSUL. Tratado Internacional de 17 de dezembro de 1994. 
Protocolo adicional ao Tratado de Assunção sobre a estrutura 
institucional do Mercosul. Protocolo de Ouro Preto. Disponível em: 
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Das funções atribuídas ao GMC, nota-se um 

condicionamento das suas ações executivas às vontades 
consensuais lidadas no âmbito do Conselho mercosurenho. 
O Grupo Mercado Comum é um compartimento motriz, 
concebido principalmente para elaborar e propor projetos de 
Decisões ao CMC e, depois de elas serem aprovadas 
institucionalmente, cuidar da execução das ditas normas. 
Outrossim, também cabe ao GMC preparar a agenda de 
reuniões do Conselho, bem como municiá-lo mediante 
relatórios e estudos porventura solicitados pelo órgão 
superior. 

Com essas constatações, não se pretende aqui 
diminuir a importância do Grupo Mercado Comum, pois se 
trata de um compartimento central para o processo de 
integração do cone sul, especialmente pelo fato de ser um 
órgão dotado de poder decisório com atribuições legislativas. 
É isso que garante o artigo décimo quinto do POP 
(MERCOSUL, 1994) quando assevera que “o Grupo 
Mercado Comum manifestar-se-á mediante Resoluções, as 
quais serão obrigatórias para os Estados Partes”. As 
Resoluções emitidas pelo GMC fazem parte das fontes 
formais do direito de integração derivado do Mercosul. 

Nesse momento, cabe reavivar a outrora 
mencionada regra do consenso, tradicional técnica de 
decisão adotada no Mercosul e já abordada várias vezes no 
corpo desta pesquisa. Dessa vez, a dita regra é analisada sob 
o prisma do poder decisório do GMC, pois uma variação 
importante ocorre nesse compartimento institucional 
quanto à forma de atingir-se a concordância acerca dos 
temas de sua alçada. 

Ao contrário do que ocorre com as decisões 
tomadas na cúpula mercosurenha – o CMC e os encontros 

                                                      
<http://www.tprmercosur.org/pt/docum/Protocolo_de_Ouro_Preto
_pt.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2014. 
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entre os chefes de Estado –, que devem ser impetradas 
mediante o consenso e a presença de todos os membros do 
bloco regional, consoante determina o artigo décimo sétimo 
do Tratado de Assunção (MERCOSUL, 1991) e o artigo 
trigésimo sétimo do Protocolo de Ouro Preto 
(MERCOSUL, 1994), as ações debatidas no âmbito do 
GMC, mais especificamente nos Subgrupos de Trabalho, nas 
Reuniões Especializadas, nas Comissões e nos Grupos Ad 
Hoc, podem alcançar o consenso mesmo acontecendo a 
ausência de uma ou duas comitivas representativas de países 
membros do Mercosul. 

Apesar da previsão legal contida no artigo vigésimo 
primeiro do regulamento interno do GMC (MERCOSUL, 
1991), no qual se encontra a seguinte atribuição do Grupo 
“[...] refletir os acordos alcançados sobre os temas de sua 
competência, em recomendações que serão adotadas por 
consenso com a presença de todos os Estados Partes”, é fato 
que o artigo segundo70 da Decisão do CMC n.º 04/93 
(MERCOSUL, 1993) e o artigo segundo71 da Resolução do 
GMC n.º 26/01 (MERCOSUL, 2001) possibilitam que no 

                                                      
70 Artigo 2 – Em caso de ausência de alguma ou algumas delegações, 
instrui-se os Subgrupos de Trabalho, Reuniões Especializadas, 
Comissões e Grupos Ad Hoc a procederem da seguinte maneira: as 
reuniões programadas se realizarão com a presença das delegações 
assistentes. Os Acordos, Recomendações, Atas e outros documentos 
adotados por consenso pelas delegações presentes serão considerados 
aprovados se no lapso de 30 dias corridos posteriores à reunião, não 
forem formuladas objeções totais ou parciais pelas delegações ausentes.  

71 Artigo 2 – Para os fins previstos no artigo 1º da presente Resolução, a 
Delegação em exercício da Presidência Pro Tempore elaborará um projeto 
de Ata, com os respectivos anexos, a ser considerado pela respectiva 
reunião. Na ausência de alguma Delegação nas reuniões dos órgãos 
dependentes dos órgãos com capacidade decisória, a Ata e seus 
respectivos anexos consensuados pelas Delegações presentes à reunião 
se considerarão aprovados se, em um prazo de trinta (30) dias corridos, 
posteriores à reunião que os aprovou, a Delegação ou Delegações 
ausentes não manifestarem qualquer objeção.  
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âmbito dos Subgrupos de Trabalho, nas Reuniões 
Especializadas, nas Comissões e nos Grupos Ad Hoc as ações 
integrativas – Acordos, Recomendações, Atas e outros 
documentos – materializem-se mesmo quando ocorrer a 
ausência de algum ou alguns membros. Para tanto, basta que 
as delegações presentes estejam de acordo quanto ao assunto 
tratado e resolvam consensualmente acerca de determinada 
deliberação. Nesse caso, se em trinta dias corridos 
posteriores a essa reunião não sejam formuladas objeções 
totais ou parciais pelas delegações ausentes, a medida 
adotada pelos presentes será entendida como plenamente 
consensual por todos os membros do Mercosul, presentes 
ou não ao evento original. 

Perceptivelmente, a intenção aqui é que o processo 
decisório no âmbito do GMC seja mais flexível do que o 
sistema implementado na cúpula do bloco do cone sul. O 
intuito é evitar um engessamento na base institucional 
mercosurenha e tentar amortecer os efeitos paralisantes 
advindos dos absenteísmos nacionais, contudo sem perder a 
marca da intergovernabilidade, nem transcender a um 
sistema dotado de supranacionalidade. 

Retomando os comentários acerca das funções 
elencadas acima, vale considerar que o TA atribuiu ao GMC 
a faculdade de constituir subgrupos de trabalho (SGT) com 
o intuito de adimplir os objetivos de integração. 
Inicialmente, conforme o Anexo V do TA (MERCOSUL, 
1991), foram inaugurados dez Subgrupos, mas atualmente 
esse número chega a dezessete. Eles estão dispostos e 
nominados no Anexo A. 

Cada SGT formado constitui um 
subcompartimento com tema particular para debate e 
planejamento intra GMC. A intenção é confeccionar 
entendimentos técnicos e jurídicos harmônicos em cada um 
dos setores aludidos no processo de integração. Consoante 
o regulamento interno do GMC, mais especificamente o 
artigo décimo nono (MERCOSUL, 1991), “cada Estado 



Integração e Trabalho Decente | 153 
 

Parte designará os funcionários governamentais que o 
representarão nas reuniões de subgrupos de trabalho, 
comissões ou reuniões especializadas”. Logo, tais gabinetes 
auxiliares são ocupados exclusivamente por autoridades 
estatais que possuam pertinência temática quanto ao assunto 
em referência em um determinado subgrupo. 

De acordo com o artigo vigésimo sexto72 do 
regulamento interno do GMC (MERCOSUL, 1991), no 
exercício de suas atividades cada SGT poderá dividir em 
duas etapas o processo de confabulação, sendo uma etapa 
preparatória e a outra decisória. A segunda etapa é privativa 
das autoridades governamentais participantes do Mercosul, 
entretanto na primeira etapa é possível o diálogo com 
entidades representativas do setor privado envolvidas 
tematicamente com o assunto em discussão. A participação 
dos atores privados será permitida e materializada por via de 
seminários consultivos de opiniões que tendam a ampliar a 
análise do assunto debatido. 

A participação de entidades não governamentais na 
fase preparatória das reuniões dos Subgrupos de Trabalho 
parece estar de acordo com o princípio da democracia 
participativa previsto no Protocolo de Montevidéu 
(trabalhado no item III.1.1), além de implementar a 
possibilidade de inaugurar-se um canal direto consultivo 
entre os governos nacionais, o próprio SGT e a sociedade 
civil organizada. Nesse contexto, é possível rememorar o 
diálogo social explicado no item II.4 da presente tese, pois, 
quando o tema de um Subgrupo for o trabalho, será 
desejável a consulta de organizações representativas de 
trabalhadores e empregadores. 

                                                      
72 Artigo 26 – Os subgrupos de trabalho e as comissões poderão 
desenvolver suas atividades em duas etapas, uma preparatória e outra 
decisória. Na etapa preparatória, os subgrupos de trabalho poderão 
solicitar a participação de representantes do setor privado. A etapa 
decisória estará reservada exclusivamente aos representantes de cada 
Estados Partes.  
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Conforme asseverado em momento retro, 
hodiernamente no GMC do Mercosul existem dezessete 
Subgrupos de Trabalho, contudo, ao analisar-se o tema 
trabalhista, o foco recai sobre o SGT n.º 10, denominado 
“Assuntos Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social”. Esse 
subcompartimento foi criado pela Resolução do GMC n.º 
11/91 (MERCOSUL, 1991) e atualizado pela Resolução do 
GMC n.º 20/95 (MERCOSUL, 1995). 

O Subgrupo de Trabalho n.º 10 é o motor do GMC 
quanto aos assuntos referentes ao mundo do trabalho. Tal 
gabinete é capaz, além de outras atribuições, de propor 
projetos de Decisões ao Conselho do Mercado Comum 
sobre temas laborais; tomar medidas necessárias ao 
cumprimento das Decisões adotadas pelo CMC que tenham 
vocação trabalhista; e fixar programas de trabalho que 
assegurem avanços para o estabelecimento do mercado 
comum. 

Ainda no âmbito do Grupo Mercado Comum, 
percebe-se que o SGT n. 10 não é o único 
subcompartimento com vocação trabalhista. Mais uma vez 
remetendo-se ao organograma mercosurenho constante no 
Anexo A, é fato que o GMC ainda conta com dois outros 
gabinetes auxiliares para desenvolver o processo de 
integração laboral no cone sul, quais sejam: a Comissão 
Sociolaboral do Mercosul (CSLM) e o Observatório do 
Mercado de Trabalho do Mercosul (OMTM). 

A CSLM possui o seu fundamento no artigo 
vigésimo73 da Declaração Sociolaboral do Mercosul (DSLM) 
(1998), todavia foi estabelecida mediante a Resolução do 

                                                      
73 Artigo 20 – […] Para tanto, recomendam instituir, como parte 
integrante desta Declaração, uma Comissão Sociolaboral, órgão 
tripartite, auxiliar do Grupo Mercado Comum, que terá caráter 
promocional e não sancionador, dotado de instâncias nacionais e 
regional, com o objetivo de fomentar e acompanhar a aplicação do 
instrumento. A Comissão Sociolaboral Regional manifestar-se-á por 
consenso dos três setores [...]. 
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GMC n.º 15/99 (MERCOSUL, 1999), que, no seu artigo 
primeiro, declara o objetivo de “criar a Comissão 
Sociolaboral do MERCOSUL como órgão tripartite auxiliar 
do Grupo Mercado Comum, que terá caráter promocional e 
não sancionador, dotado de instâncias nacionais e regional, 
com o objetivo de fomentar e acompanhar a aplicação da 
Declaração Sociolaboral do MERCOSUL”. 

Diante das normas citadas acima, resta evidente 
que a CSLM está atrelada ao marco regulatório da DSLM, 
no sentido primeiro de objetivar a concretização dos 
comandos normativos contidos no documento social. A 
promoção e o zelo na aplicação da Declaração são as metas 
traçadas pelo bloco mercosurenho para esse gabinete. Vale 
colocar em relevo o fato de que a Comissão Sociolaboral não 
possui poderes sancionadores, ou seja, apenas é competente 
para informar e denunciar ao GMC possíveis 
descumprimentos intrabloco dos preceitos positivados pela 
Declaração Sociolaboral, logo não há poder de coerção ou 
punitivo. 

Outra característica marcante a respeito da CSLM 
é que, diferentemente de todos os outros compartimentos 
mercosurenhos, esse gabinete foi concebido desde a sua 
gênesis como um organismo tripartite, isto é, composto por 
representantes governamentais dos países membros do 
Mercosul, mais comitivas representativas dos setores 
empregadores e dos trabalhadores. A disposição da 
composição em comento está regulada no artigo segundo74 

                                                      
74 Artigo 2 – A Comissão está composta por doze membros titulares, 
correspondendo três a cada Estado Parte do MERCOSUL, que devem 
pertencer respectivamente aos setores governamental, empregador e 
trabalhador. A cada membro titular corresponde um alterno. Os 
membros titulares e alternos do setor governamental serão designados 
pelos governos dos Estados Partes do MERCOSUL. Os membros 
titulares e alternos dos setores empregador e trabalhador serão 
designados pelas respectivas organizações mais representativas de cada 
Estado Parte, de acordo com suas práticas nacionais. Estas designações 
poderão ser modificadas por decisão dos mesmos organismos ou 
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do regulamento interno da CSLM (MERCOSUL, 2000). Tal 
vocação amolda-se ao princípio da democracia, mais 
especificamente a democracia participativa, conforme já foi 
explicado em momento anterior desta pesquisa. 

Para clarificar um pouco mais sobre as atribuições 
da Comissão Sociolaboral do Mercosul, finaliza-se 
transcrevendo abaixo o artigo terceiro do regulamento 
interno: 

 
De acordo com o disposto nos artigos 20 e 24 da 
Declaração, a Comissão tem as seguintes atribuições 
e responsabilidades: a) examinar, comentar e 
encaminhar as memórias anuais preparadas pelos 
Estados Partes; b) formular planos, programas de 
ação e recomendações tendentes a fomentar a 
aplicação e o cumprimento da Declaração; c) 
examinar observações e consultas sobre dificuldades 
e incorreções na aplicação e cumprimento dos 
dispositivos contidos na Declaração; d) examinar 
dúvidas sobre a aplicação dos termos da Declaração 
e propor esclarecimentos, quando for o caso; e) 
elaborar análises e relatórios sobre a aplicação e o 
cumprimento da Declaração; f) examinar e instruir 
as propostas de modificação do texto da 
Declaração75. 

 
No que tange ao Observatório do Mercado de 

Trabalho do Mercosul, é imperativo compreender que se 

                                                      
organizações que as efetuaram. As modificações serão comunicadas com 
48 horas de antecedência das respectivas reuniões por meio idôneo, pelo 
correspondente setor de cada Estado Parte à Coordenação da Comissão. 

75 MERCOSUL. Resolução do Grupo Mercado Comum n. 12, de 05 de 
abril de 2000. Regulamento interno da Comissão Sociolaboral do Mercosul. 
Buenos Aires, Disponível em: 
<http://www.mercosul.gov.br/normativa/resolucao/2000/mercosul-
gmc-res-nb0-12-00/?searchterm=comissão%20sociolaboral>. Acesso 
em: 20 fev. 2014. 
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trata de um organismo constituído a partir das propostas 
lidadas no campo de atuação do Subgrupo de Trabalho n.º 
10. Constitui-se um recinto específico para desenvolver o 
diálogo permanente intrabloco sobre o emprego e o 
mercado de trabalho na região formada pelos Estados 
mercosurenhos. As atuais atribuições e o formato jurídico 
do observatório em comento estão positivados na Resolução 
do GMC n.º 45/08 (MERCOSUL, 2008) e, desse 
documento, mais especificamente da parte preambular, 
extrai-se a justificativa para a sua constituição, qual seja: “[...] 
o OMTM surgiu da necessidade de acompanhar, no âmbito 
do MERCOSUL, a conjuntura do mercado de trabalho na 
região, com vistas a subsidiar os governos e os atores sociais 
na formulação de políticas públicas adequadas à realidade 
laboral dos Estados Partes e à marcha do processo de 
integração regional”. 

Trata-se aqui de um subcompartimento auxiliar ao 
Grupo Mercado Comum e subordinado a ele. O principal 
objetivo é, de acordo com o artigo terceiro76 da Resolução 
do GMC n.º 45/08 (MERCOSUL, 2008), municiar os 
Estados membros com dados científicos e informações 
acreditadas do ponto de vista institucional quanto ao 
processo decisório sobre políticas de emprego, trabalho e 
salários. Sendo assim, o OMTM também se configura como 
um gabinete de apoio ao GANEMPLE, pois é apto para 
assessorá-lo tecnicamente no que concerne ao implemento 
da Estratégia Mercosul de Crescimento do Emprego 
(EMCE). As funções do Observatório estão dispostas no 
artigo quarto da resolução e reforçam a percepção aqui 
exposta, conforme a transcrição: 

 

                                                      
76 Artigo 3 – O OMTM terá como objetivo central fornecer aos Estados 
Partes elementos que contribuam ao processo decisório acerca das 
políticas de emprego, trabalho e salários. 
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A fim de cumprir o objetivo estabelecido no Artigo 
3o da presente Resolução, o OMTM terá as seguintes 
funções: a) consolidar e sistematizar a informação 
produzida no âmbito do MERCOSUL, assim como 
em instituições e agências públicas e privadas que 
realizem pesquisas e levantamentos sobre os temas 
associados à EMCE e ao SGT Nº 10; b) desenvolver 
e fomentar pesquisas, levantamentos e análises 
relativos a temas solicitados pelo GANEMPLE e 
pelo SGT Nº 10, de modo a permitir a elaboração de 
diagnósticos, propostas técnicas, diretrizes regionais 
e Planos Nacionais de Emprego (PNE); c) assessorar 
os Estados Partes, quando solicitado, na elaboração 
de PNE e na identificação de indicadores de 
monitoramento e acompanhamento de metas, nos 
âmbitos nacional e do MERCOSUL; d) avaliar e 
monitorar o cumprimento das diretrizes da EMCE e 
das metas dos PNE; e) elaborar, quando solicitado, 
propostas de reformulação de diretrizes da EMCE e 
sugestões relativas ao PNE; f) criar, manter e 
divulgar bases de dados comparáveis sobre as 
temáticas do trabalho e de políticas públicas de 
emprego, disponibilizando-as para o GANEMPLE, 
o SGT Nº 10 e demais órgãos sociolaborais; g) criar 
mecanismos de articulação permanente com 
instituições produtoras de informações relacionadas 
aos objetivos do OMTM, por solicitação do SGT N° 
10 ou do GANEMPLE; h) facilitar aos setores 
públicos e privados o acesso aos estudos e às 
informações relacionados às temáticas do emprego, 
trabalho e renda e das políticas públicas laborais, 
sempre que exista autorização expressa dos Estados 
Partes77. 

                                                      
77 MERCOSUL. Resolução do Grupo Mercado Comum n. 45, de 28 de 
junho de 2008. Observatório do Mercado de Trabalho do Mercosul. Brasília, 
Disponível em: 
<http://www.mercosul.gov.br/normativa/resolucao/2008-
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A composição do Observatório do Mercado de 

Trabalho do Mercosul é típica do formato mercosurenho, o 
que significar dizer que obedece ao padrão desenhado em 
outros órgãos assinalados acima. Consoante o artigo 
segundo78 da Resolução do GMC n.º 45/08 (MERCOSUL, 
2008), participam desse gabinete apenas representantes 
governamentais oriundos dos Ministérios ou organismos 
nacionais responsáveis pelas políticas laborais. No que tange 
ao OMTM, o tripartismo – tão mencionado em momentos 
anteriores desta tese – restringe-se à possibilidade de 
participação de enviados pertencentes às organizações de 
trabalhadores e de empregadores nas reuniões efetuadas no 
âmbito do observatório. Vale mencionar que tal participação 
não é uma obrigação, e sim uma faculdade, bem como que 
tal possibilidade confere apenas direito de voz aos 
convidados e nunca direito a voto. 

Sobre o Grupo Mercado Comum, eram essas as 
informações necessárias ao regular deslinde da corrente tese, 
logo é seguro avançar para o próximo compartimento 
mercosurenho. 
 
2.3 O FORO CONSULTIVO ECONÔMICO-SOCIAL 
 

O Foro Consultivo Econômico-Social encontra 
previsão jurídica nos artigos vigésimo oitavo79 e vigésimo 

                                                      
1/mercosul-gmc-res-no-45-08/?searchterm=observatório>. Acesso 
em: 20 fev. 2014. 

78 Artigo 2 – O OMTM será composto por um representante 
governamental titular e um alterno de cada Estado Parte, provenientes 
dos Ministérios ou organismos nacionais responsáveis pelas políticas 
laborais. Participarão das reuniões do OMTM, como observadores com 
direito a voz, representantes de outras áreas de governo, das 
organizações de trabalhadores e das organizações de empregadores de 
cada Estado Parte. 

79 Artigo 28 – O Foro Consultivo Econômico-Social é o órgão de 
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nono80 do Protocolo de Ouro Preto (MERCOSUL, 1994). 
Consoante essas disposições legais, o FCES consiste em um 
compartimento de representação dos setores econômicos e 
sociais dos países membros do bloco do cone sul, dotado de 
capacidade consultiva e recomendatória perante o Grupo 
Mercado Comum. 

Diante do tratamento dado pelo POP, pode-se 
afirmar que entre o FCES e o GMC há uma relação 
autônoma, embora de assessoramento, na qual o primeiro 
aconselha o segundo e opina quanto aos temas relativos à 
integração regional81. O próprio regimento interno do Foro, 
que foi homologado mediante a Resolução do GMC n.º 
68/96, em seu artigo segundo, enumera uma lista de 
atribuições atinentes ao órgão no sentido de corroborar a 
função consultiva agora comentada, sendo elas: 

 
I - pronunciar-se, no âmbito de sua competência, 
emitindo Recomendações, seja por iniciativa própria 
ou sobre consultas que, acompanhando informação 
suficiente, realizem o GMC e demais órgãos do 
Mercosul. Estas Recomendações podem referir-se 
tanto às questões internas do Mercosul quanto à 
relação deste com outros países, organismos 
internacionais e outros processos de integração; II - 
cooperar ativamente para promover o progresso 
econômico e social do Mercosul, tendente a criação 
de um mercado comum e sua coesão econômica e 
social; III - acompanhar, analisar e avaliar o impacto 
social e econômico derivado das políticas destinadas 
ao processo de integração e as diversas fases de sua 

                                                      
representação dos setores econômicos e sociais e será integrado por igual 
número de representantes de cada Estado Parte. 

80 Artigo 29 – O Foro Consultivo Econômico-Social terá função 
consultiva e manifestar-se-á mediante Recomendações ao Grupo 
Mercado Comum. 
81 Para melhor compreensão, remete-se ao Anexo A desta tese. 
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implementação, seja a nível setorial, nacional, 
regional ou internacional; IV - propor normas e 
políticas econômicas e sociais em matéria de 
integração; V - realizar investigações, estudos, 
seminários ou eventos de natureza similar sobre 
questões econômicas e sociais de relevância para o 
Mercosul; VI - estabelecer relações e realizar 
consultas com instituições nacionais ou 
internacionais, públicas ou privadas, quando for 
conveniente ou necessário para o cumprimento de 
seus objetivos; VII - contribuir para uma maior 
participação da sociedade no processo de integração 
regional, promovendo a real integração no Mercosul 
e difundindo sua dimensão econômico e social; VIII 
- Tratar qualquer outra questão que tenha relação 
com o processo de integração82. 

 
Das normas apontadas até agora, denotam-se dois 

formatos de atuação do FCES. A primeira forma seria de 
iniciativa própria para recomendar medidas integrativas ao 
GMC. O segundo formato ocorreria mediante provocação 
do Grupo Mercado Comum, na modalidade de consulta, 
para que o Foro manifeste-se sobre determinada matéria ou 
deliberação de integração. Em qualquer formato, as 
manifestações do Foro Consultivo Econômico-Social serão 
nomeadas de Recomendações, segundo prega o artigo 
vigésimo nono do POP (MERCOUSL, 1994). 

As Recomendações do FCES são instrumentos 
jurídicos não vinculantes. O artigo quadragésimo primeiro83 

                                                      
82 MERCOSUL. Resolução do Grupo Mercado Comum n. 68, de 21 de 
junho de 1996. Regulamento interno do Foro Consultivo Econômico Social. 
Buenos Aires. Disponível em: 
<http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3093/1/secretaria/resoluc
iones_1996>. Acesso em: 2 mar. 2014. 

83 Artigo 41 – As fontes jurídicas do Mercosul são: I. O Tratado de 
Assunção, seus protocolos e os instrumentos adicionais ou 
complementares; II. Os acordos celebrados no âmbito do Tratado de 
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do POP (MERCOSUL, 1994) reforça tal entendimento ao 
não elencar tais Recomendações em seu corpo. 

É interessante perceber que o processo de 
confecção das Recomendações também está sujeito à regra 
do consenso e à presença de todos os participantes. Todavia, 
assim como ocorre no GMC (trabalhado no item III.2.2), o 
artigo décimo quinto do regulamento interno do Foro 
flexibiliza a exigência da assiduidade nos seguintes moldes: 

 
As Recomendações e decisões que adote o Plenário 
do Foro serão tomadas por consenso, com a 
presença de todas as Seções Nacionais. Parágrafo 
único: A ausência de uma Seção Nacional à reunião 
do Plenário do Foro, não impedirá que as demais 
discutam a temática da ordem do dia. Os pontos 
sobre os quais as Seções Nacionais presentes 
obtenham consenso serão, de imediato, 
comunicados à faltante e se considerarão aprovados 
se, no prazo de 30 (trinta) dias posteriores à 
comunicação, não tenha formulado por escrito 
objeções totais ou parciais84. 

 
A intenção do artigo transcrito acima é suavizar os 

efeitos paralisantes do sistema intergovernamental e 
conceder fluidez ao processo recomendatório no âmbito do 
FCES, bem como evitar ausências estratégicas de comitivas 
nacionais que, por conveniência própria, possuam o intuito 
de neutralizar o debate acerca de determinada matéria. 

                                                      
Assunção e seus protocolos; III. As Decisões do Conselho do Mercado 
Comum, as Resoluções do Grupo Mercado Comum e as Diretrizes da 
Comissão de Comércio do Mercosul, adotadas desde a entrada em vigor 
do Tratado de Assunção. 

84 MERCOSUL. Resolução do Grupo Mercado Comum n. 68, de 21 de 
junho de 1996. Regulamento interno do Foro Consultivo Econômico Social. 
Buenos Aires. Disponível em: 
<http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3093/1/secretaria/resoluc
iones_1996>. Acesso em: 2 mar. 2014. 
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Merece relevo o artigo décimo sétimo85 do 
regulamento interno do FCES (MERCOSUL, 1996), pois 
nele constam a regra do consenso e os dois formatos de 
atuação do Foro. Nesse contexto, quando houver a atuação 
por iniciativa própria do órgão, somente haverá 
manifestação se existir consenso interno; em outra via, 
quando houver a atuação em consequência de uma consulta 
do GMC e não ocorrer o consenso exigido, serão 
apresentadas todas as posições debatidas na esfera do FCES. 

Outra perspectiva advinda da regulação do POP 
diz respeito à composição do Foro Consultivo Econômico-
Social, pois o citado artigo vigésimo oitavo (MERCOSUL, 
1994) estabelece que o órgão será integrado por igual 
número de representantes de cada Estado parte. 
Diferentemente do que ocorre no âmbito do CMC e do 
GMC, aqui não se fala de funcionários públicos 
representantes dos governos membros, mas sim de uma 
representação da sociedade civil organizada, em que os 
dirigentes são oriundos de instituições privadas com 
mandatos nacionais em seus respectivos países, por 
exemplo, câmaras empresariais ou sindicatos, entre outros 
atores sociais. O artigo terceiro do regulamento interno do 
FCES (MERCOSUL, 1996) detalha a composição do órgão 
da seguinte forma: 

 
O FCES será composto pelas respectivas Seções 
Nacionais de cada Estado Parte do Mercosul, em 
concordância com o artigo 28 do Protocolo de Ouro 
Preto. 1º- As Seções Nacionais terão autonomia de 
organização, podendo definir, de forma 
independente e segundo suas peculiaridades 

                                                      
85 Artigo 17 – Quando o Plenário do Foro atuar em consequência de 
uma consulta do GMC ou outro órgão do Mercosul e não se obtiver 
consenso, serão elevadas todas as posições. Parágrafo único: Quando o 
Plenário do Foro atuar por iniciativa própria, só se manifestará quando 
houver consenso. 
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internas, os setores econômicos e sociais que as 
comporão, exigindo-se que as Organizações que 
representem a estes setores privados, sejam as mais 
representativas e de âmbito nacional. 2º- As Seções 
Nacionais deverão encaminhar ao FCES a lista das 
Organizações que as integram e seus delegados 
titulares e alternos, atualizando-a sempre que 
necessário. 3º- Em razão da natureza institucional do 
Mercosul, a titularidade da representação das Seções 
Nacionais será das Organizações acreditadas para tal 
fim, as quais designarão a seus respectivos 
delegados86. 

 
Com essas informações sobre o Foro Consultivo 

Econômico-Social, resta evidente que não se trata de um 
compartimento dotado de poder decisório, muito menos 
com papel determinante no universo do bloco de integração 
do cone sul, haja vista o seu caráter opinativo, não 
vinculante, conforme a própria nomenclatura faz consignar 
“consultivo”. 

A razão para que o FCES seja relevante para o 
desenvolvimento desta pesquisa é a sua vocação 
sociolaboral. Diante das atribuições e características 
desenhadas acima, resta inequívoca a percepção de que o 
Foro em comento é pertinente ao mundo do trabalho.  

Em comprovação ao alegado agora, apontam-se 
três importantes Recomendações de autoria do FCES 
direcionadas ao GMC, todas com temas trabalhistas, sendo 
elas: a Recomendação n.º 04/99 (MERCOSUL, 1999), sobre 
a necessidade de os países componentes do Mercosul 
ratificarem as Convenções 138 e 182 da Organização 

                                                      
86 MERCOSUL. Resolução do Grupo Mercado Comum n. 68, de 21 de 
junho de 1996. Regulamento interno do Foro Consultivo Econômico Social. 
Buenos Aires. Disponível em: 
<http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3093/1/secretaria/resoluc
iones_1996>. Acesso em: 2 mar. 2014. 
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Internacional do Trabalho acerca do combate ao trabalho 
infantil; a Recomendação n.º 04/08 (MERCOSUL, 2008), 
referente à pertinência da criação do Instituto do Trabalho 
do Mercosul; e a Recomendação n.º 01/10 (MERCOSUL, 
2010), sobre as migrações e a livre circulação de pessoas no 
Mercosul. 

Vale ressaltar, mais uma vez, que nenhuma das 
Recomendações acima citadas possui força vinculante, logo 
as opiniões mantidas nesses documentos não 
necessariamente foram concretizadas pelos órgãos 
decisórios do Mercosul. Cita-se o exemplo do Instituto do 
Trabalho; mesmo sendo recomendada a sua criação, tal 
medida não foi implementada até a data do fechamento da 
presente tese. 

É seguro afirmar que a essência do Foro 
Consultivo Econômico-Social parece estar adequada ao 
princípio da democracia participativa, presente no direito de 
integração do Mercosul (abordado no item III.1.1). A 
relevância intrabloco do FCES é resultante da sua função 
representativa da sociedade civil organizada. A própria 
composição não governamental, formada por enviados dos 
setores produtivos privados, por exemplo, empresários e 
trabalhadores nacionais coletivamente organizados, confere 
a esse compartimento uma legitimação advinda da 
participação social no âmbito do processo político e 
administrativo da integração no cone sul. 

Em arremate, o Foro Consultivo Econômico-
Social é uma tentativa de democratizar as tomadas de 
decisões no Mercosul, um compartimento criado para 
participar consultivamente junto aos demais órgãos 
mercosurenhos (formados exclusivamente por 
representantes governamentais) na esfera dos processos 
decisórios, possibilitando assim um diálogo tripartite entre 
os governos estatais nacionais e os atores sociais regionais 
quanto aos rumos do bloco de integração. 
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2.4 O PARLAMENTO DO MERCOSUL 
 

As atividades parlamentárias no âmbito do 
Mercosul são recentes em comparação ao tempo de vida do 
bloco regional. Em 07/05/2007, na cidade de Montevidéu, 
República Oriental do Uruguai, sede do PARLASUL, houve 
a instalação e a sessão inaugural do mais novo órgão do cone 
sul (MERCOSUL, 2014). 

De acordo com o artigo primeiro87 do Protocolo 
Constitutivo do Parlamento do Mercosul (MERCOSUL, 
2005), esse compartimento institucional foi concebido para 
representar os povos, os cidadãos mercosurenhos no 
desenvolvimento do processo de integração, sempre 
respeitando a pluralidade e a diversidade regional. A intenção 
foi a de gerar um espaço comum capaz de contribuir com a 
democracia, algo que reflita a participação popular por via de 
representantes eleitos por sufrágio universal e direito, bem 
como confira ao bloco uma legitimidade social advinda da 
inclusão dos indivíduos nas tomadas de decisões. 

Do artigo citado acima também vale destacar que a 
composição do PARLASUL é completamente peculiar em 
comparação aos demais compartimentos intrabloco, isto é, 
não se trata de funcionários governamentais, mas de 
representantes populares eleitos em votação. Em outras 
palavras, trata-se de particulares nacionais com históricos e 

                                                      
87 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. O 
Parlamento substituirá a Comissão Parlamentar Conjunta. O Parlamento 
estará integrado por representantes eleitos por sufrágio universal, direto 
e secreto, conforme a legislação interna de cada Estado Parte e as 
disposições do presente Protocolo. O Parlamento será um órgão 
unicameral e seus princípios, competências e integração se regem de 
acordo com o disposto neste Protocolo. A efetiva instalação do 
Parlamento realizar-se-á até 31 de dezembro de 2006. A constituição do 
Parlamento realizar-se-á através das etapas previstas nas Disposições 
Transitórias do presente Protocolo. 
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interesses afinados com os mais variados segmentos das 
sociedades do cone sul. Por isso, é seguro afirmar que o 
órgão em comento foge do formato intergovernamental 
típico, exatamente por permitir uma estrutura aberta ao 
acesso popular dentro de um bloco de integração 
econômica, logo, em teoria, os parlamentares eleitos não 
representarão os governos nacionais, mas sim os povos 
mercosurenhos. 

Em verdade, no que toca ao sufrágio direto, em 
razão de conjunturas políticas regionais, essa parte ainda não 
resta concretizada, uma vez que os avanços de implantação 
do Parlamento continuam em curso e faltam etapas a serem 
finalizadas. 

Na leitura do mesmo artigo primeiro, o parlamento 
mercosurenho constitui-se como parte integrante da 
estrutura institucional do bloco do cone sul, ao mesmo 
tempo que se considera autônomo e independente de outros 
compartimentos. Significa dizer que o PARLASUL não está 
subordinado a nenhum outro órgão e encontra-se em um 
patamar paralelo ao CMC e ao GMC, mesmo não possuindo 
poder decisório. 

Avançando para o artigo segundo do Protocolo 
Constitutivo do Parlamento do Mercosul, constata-se que 
são propósitos do órgão: 

 
[...] 1. Representar os povos do MERCOSUL, 
respeitando sua pluralidade ideológica e política. 2. 
Assumir a promoção e defesa permanente da 
democracia, da liberdade e da paz. 3. Promover o 
desenvolvimento sustentável da região com justiça 
social e respeito à diversidade cultural de suas 
populações. 4. Garantir a participação dos atores da 
sociedade civil no processo de integração. 5. 
Estimular a formação de uma consciência coletiva de 
valores cidadãos e comunitários para a integração. 6. 
Contribuir para consolidar a integração latino-
americana mediante o aprofundamento e ampliação 
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do MERCOSUL. 7. Promover a solidariedade e a 
cooperação regional e internacional88. 

 
Resta evidenciado que o PARLASUL não é um 

órgão institucional com vocação laboral, ou seja, 
desenvolvedor de assuntos diretamente ligados ao mundo 
do trabalho. Por tal razão, ele não entra no organograma 
laboral elaborado no Apêndice desta tese. Entretanto, diante 
dos propósitos transcritos acima, igualmente fica evidente a 
importância desse compartimento mercosurenho para o 
progresso do bloco regional, bem como a relevância dele 
para a consolidação do direito de integração. 

A promoção e a defesa permanente da democracia, 
o desenvolvimento da justiça social, a garantia da 
participação dos atores da sociedade civil no processo de 
integração, tudo isso adequa-se perfeitamente com os 
institutos trabalhistas lidados no capítulo segundo deste 
texto, quais sejam: o trabalho decente e o diálogo social em 
meio a uma democracia participativa. O PARLASUL não é 
diretamente um compartimento trabalhista, contudo, ao 
desenvolver os propósitos que lhe foram atribuídos 
intrabloco, acaba viabilizando mais um fórum para debates 
de temas inerentes ao mundo do trabalho, inclusive 
permitindo mais uma janela para a intervenção e para as 
proposições advindas das organizações de trabalhadores e de 
empregadores no âmbito do Mercosul. 

Em complementação aos propósitos tratados 
acima, é necessário apontar o artigo quarto do Protocolo 
Constitutivo do Parlamento do Mercosul, uma vez que ele 
fixa as competências atinentes ao PARLASUL, a saber: 

 

                                                      
88 MERCOSUL. Tratado Internacional de 09 de dezembro de 2005. 
Protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul. Protocolo Constitutivo 
do Parlamento do Mercosul. Disponível em: 
<http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/file/7308/1/
protocolo_es.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2014. 
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[...] 1. Velar, no âmbito de sua competência, pela 
observância das normas do MERCOSUL. 2. Velar 
pela preservação do regime democrático nos 
Estados Partes, de acordo com as normas do 
MERCOSUL, e em particular com o Protocolo de 
Ushuaia sobre Compromisso Democrático no 
MERCOSUL, na República da Bolívia e República 
do Chile. 3. Elaborar e publicar anualmente um 
relatório sobre a situação dos direitos humanos nos 
Estados Partes, levando em conta os princípios e as 
normas do MERCOSUL. 4. Efetuar pedidos de 
informações ou opiniões por escrito aos órgãos 
decisórios e consultivos do MERCOSUL 
estabelecidos no Protocolo de Ouro Preto sobre 
questões vinculadas ao desenvolvimento do 
processo de integração [...] 5. Convidar, por 
intermédio da Presidência Pro Tempore do CMC, 
representantes dos órgãos do MERCOSUL, para 
informar e/ou avaliar o desenvolvimento do 
processo de integração, intercambiar opiniões e 
tratar aspectos relacionados com as atividades em 
curso ou assuntos em consideração. 6. Receber, ao 
final de cada semestre a Presidência Pro Tempore do 
MERCOSUL, para que apresente um relatório sobre 
as atividades realizadas durante dito período. 7. 
Receber, ao início de cada semestre, a Presidência 
Pro Tempore do MERCOSUL, para que apresente 
o programa de trabalho acordado, com os objetivos 
e prioridades previstos para o semestre. 8. Realizar 
reuniões semestrais com o Foro Consultivo 
Econômico-Social a fim de intercambiar 
informações e opiniões sobre o desenvolvimento do 
MERCOSUL. 9. Organizar reuniões públicas, sobre 
questões vinculadas ao desenvolvimento do 
processo de integração, com entidades da sociedade 
civil e os setores produtivos. 10. Receber, examinar 
e se for o caso encaminhar aos órgãos decisórios 
petições de qualquer particular, sejam pessoas físicas 
ou jurídicas, dos Estados Partes, relacionadas com 
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atos ou omissões dos órgãos do MERCOSUL. 11. 
Emitir declarações, recomendações e relatórios 
sobre questões vinculadas ao desenvolvimento do 
processo de integração, por iniciativa própria ou por 
solicitação de outros órgãos do MERCOSUL. 12. 
Com o objetivo de acelerar os correspondentes 
procedimentos internos para a entrada em vigor das 
normas nos Estados Partes, o Parlamento elaborará 
pareceres sobre todos os projetos de normas do 
MERCOSUL que requeiram aprovação legislativa 
em um ou vários Estados Partes, em um prazo de 
noventa dias (90) a contar da data da consulta [...] 13. 
Propor projetos de normas do MERCOSUL para 
consideração pelo Conselho do Mercado Comum, 
que deverá informar semestralmente sobre seu 
tratamento. 14. Elaborar estudos e anteprojetos de 
normas nacionais, orientados à harmonização das 
legislações nacionais dos Estados Partes, os quais 
serão comunicados aos Parlamentos nacionais com 
vistas a sua eventual consideração. 15. Desenvolver 
ações e trabalhos conjuntos com os Parlamentos 
nacionais, a fim de assegurar o cumprimento dos 
objetivos do MERCOSUL, em particular aqueles 
relacionados com a atividade legislativa. 16. Manter 
relações institucionais com os Parlamentos de 
terceiros Estados e outras instituições legislativas. 
17. Celebrar, no âmbito de suas atribuições, com o 
assessoramento do órgão competente do 
MERCOSUL, convênios de cooperação ou de 
assistência técnica com organismos públicos e 
privados, de caráter nacional ou internacional. 18. 
Fomentar o desenvolvimento de instrumentos de 
democracia representativa e participativa no 
MERCOSUL. 19. Receber dentro do primeiro 
semestre de cada ano um relatório sobre a execução 
do orçamento da Secretaria do MERCOSUL do ano 
anterior. 20. Elaborar e aprovar seu orçamento e 
informar sobre sua execução ao Conselho do 
Mercado Comum no primeiro semestre do ano, 
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posterior ao exercício. 21. Aprovar e modificar seu 
Regimento interno. 22. Realizar todas as ações 
pertinentes ao exercício de suas competências89. 

 
É imperioso perceber que ao PARLASUL não foi 

atribuída uma função legislativa, ou seja, não cumpre ao 
parlamento mercosurenho o poder de normatizar para a 
formação do ordenamento jurídico referente ao processo de 
integração do cone sul. Consoante o tópico treze acima 
transcrito, compete ao órgão, tão somente, propor projetos 
de normas que serão levados ao crivo do Conselho Mercado 
Comum para aprovação, ou não. Dessa maneira, restou 
conservada uma das principais características do Mercosul, a 
intergovernabilidade. 

As competências citadas consolidam o 
PARLASUL como compartimento encarregado de garantir 
a democracia intrabloco, além de fomentar o 
desenvolvimento de instrumentos de democracia 
representativa e participativa, para tanto podendo organizar 
reuniões públicas, sobre questões vinculadas ao 
desenvolvimento do processo de integração, com entidades 
da sociedade civil e os setores produtivos. Ato contínuo, 
pode ainda encaminhar aos órgãos decisórios petições de 
qualquer particular, de pessoas físicas ou jurídicas. Além 
disso, cumpre ao parlamento velar pelo cumprimento do 
ordenamento jurídico de integração e pelo respeito aos 
direitos humanos, também agilizar os procedimentos 
internos para a entrada em vigor das normas nos Estados 
partes que requeiram aprovação legislativa em um ou mais 
países do Mercosul, bem como elaborar estudos e 
anteprojetos de normas nacionais, orientados à 

                                                      
89 MERCOSUL. Tratado Internacional de 09 de dezembro de 2005. 
Protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul. Protocolo Constitutivo 
do Parlamento do Mercosul. Disponível em: 
<http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/file/7308/1/
protocolo_es.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2014. 
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harmonização das legislações nacionais dos membros do 
bloco. 

Enfim, entre todos os órgãos institucionais do 
Mercosul, o PARLASUL é o que mais se aproxima de um 
funcionamento análogo ao de um Poder Legislativo estatal. 
Dessa forma, consiste em mais um compartimento no qual 
o tema laboral pode ser desenvolvido e debatido, inclusive 
com a participação dos particulares que encabeçam as 
relações trabalhistas no âmbito do Mercosul, sem falar na 
possibilidade de eleger-se um legítimo representante das 
classes obreiras ou patronais para ocupar uma vaga de 
parlamentar. 
 
2.5 O TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISÃO 
 

Para melhor delinear o papel intrabloco do 
Tribunal Permanente de Revisão, é necessário retomar o 
contexto do marco regulatório do Protocolo de Olivos 
(trabalhado no item III.1.1) – fonte formal do direito de 
integração originário –, sendo este o responsável pela 
implementação dos mecanismos institucionais para a 
solução de controvérsias no âmbito do Mercosul. Diante de 
tal fato, o preâmbulo do PO (MERCOSUL, 2002) adverte 
que é necessário “[...] garantir a correta interpretação, 
aplicação e cumprimento dos instrumentos fundamentais do 
processo de integração e do conjunto normativo do 
Mercosul, de forma consistente e sistemática”. 

É com essa motivação que se explica a existência 
do Tribunal Permanente de Revisão. Conforme o artigo 
trigésimo quarto90 do PO (MERCOSUL, 2002), esse 

                                                      
90 Artigo 34 – Os Tribunais Arbitrais Ad Hoc e o Tribunal Permanente 
de Revisão decidirão a controvérsia com base no Tratado de Assunção, 
no Protocolo de Ouro Preto, nos protocolos e acordos celebrados no 
marco do Tratado de Assunção, nas Decisões do Conselho do Mercado 
Comum, nas Resoluções do Grupo Mercado Comum e nas Diretrizes da 
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compartimento institucional é o principal responsável pela 
interpretação, aplicação e cumprimento do ordenamento 
jurídico criado para regular o processo de integração no cone 
sul. Em outras palavras, é seguro afirmar que ao TPR foi 
concedida a atribuição de exercer o controle de legalidade e 
a harmonização jurídica intrabloco, além da efetiva 
pacificação de controvérsias entre os Estados 
mercosurenhos. 

A vocação em comento serve para justificar a 
presença do referido órgão institucional como alvo de 
análise desta pesquisa, pois, apesar de não haver uma função 
específica atinente ao mundo do trabalho, percebe-se a 
relevância das atribuições do TPR para a consolidação do 
direito de integração do Mercosul, inclusive da parte do 
sistema legal que cuida dos assuntos trabalhistas. Foi a esse 
tribunal que se incumbiu a sistematização do conjunto de 
normas reguladoras do processo integracionista, além da 
missão de conferir ao citado ordenamento uma desejável 
previsibilidade e segurança jurídica. 

A regulação do Protocolo de Olivos será evocada 
sempre que acontecer conflito entre os Estados membros do 
Mercosul acerca da interpretação, aplicação ou 
descumprimento do Tratado de Assunção e/ou dos 
protocolos decorrentes da sua implementação (PU, PM, 
POP etc.), bem como sempre que houver discussões que 
envolvam as Decisões do Conselho Mercado Comum, as 
Resoluções do Grupo Mercado Comum e as Diretrizes da 
Comissão de Comércio. Em todos os casos, caberá ao 
Tribunal Permanente de Revisão o papel institucional de 
órgão jurisdicional de cúpula para a solução das 
controvérsias intrabloco. 

A pacificação dos conflitos no âmbito do Mercosul 
é realizada mediante a prestação de uma tutela 

                                                      
Comissão de Comércio do Mercosul, bem como nos princípios e 
disposições de Direito Internacional aplicáveis à matéria. 
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institucionalizada fundada no respeito ao ordenamento 
jurídico de integração do bloco. As regras de procedimento 
do Tribunal Permanente de Revisão, positivadas na Decisão 
do CMC n.º 30/05, confirmam em seu artigo segundo o 
entendimento de que 

 
o TPR estabelecido no PO é o órgão constituído 
como instância jurisdicional para conhecer e resolver 
em matéria de: Opiniões consultivas; Revisão do 
laudo do TAH apresentado por qualquer das partes, 
exceto aqueles emitidos com base nos princípios ex 
aequo et bono; Atuação em única instância em 
controvérsias; Casos em que os Estados Partes 
ativem o procedimento estabelecido para as medidas 
excepcionais de urgência91. 

 
As opiniões consultivas estão previstas no artigo 

terceiro92 do PO (MERCOSUL, 2002) não como uma 
ferramenta específica para a pacificação das controvérsias no 
âmbito do Mercosul, mas como um mecanismo para 
ponderação e, posterior, esclarecimento acerca das normas 
mercosurenhas. Por via do uso de tal instrumento formal, 
em um primeiro momento, o TPR exerce controle da 
legalidade zelando pela uniforme interpretação e aplicação 
do direito de integração no bloco e nos territórios dos 
Estados membros, pois emite um pronunciamento baseado 
na hermenêutica integracionista a respeito de um 
determinado ponto gerador de impasse jurídico. 

                                                      
91 MERCOSUL. Decisão do Conselho Mercado Comum n. 30, de 08 de 
dezembro de 2005. Regras de procedimento do Tribunal Permanente de Revisão. 
Montevidéu. Disponível em: 
<http://www.tprmercosur.org/pt/docum/DEC_30_05_pt_RegrasPro
cTPR.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2014. 

92 Artigo 3 – O Conselho do Mercado Comum poderá estabelecer 
mecanismos relativos à solicitação de opiniões consultivas ao Tribunal 
Permanente de Revisão definindo seu alcance e seus procedimentos. 
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Vale destacar dois aspectos sobre as opiniões: o 
primeiro é que não são emitidas dentro de um processo 
litigioso, em meio a um conflito propriamente dito entre os 
membros do bloco, em verdade consistem em pareceres 
declaratórios oriundos de consultas realizadas ao TPR, 
capazes de esclarecer quanto ao ordenamento jurídico do 
Mercosul; o segundo é que os referidos pronunciamentos 
não são vinculantes aos destinatários solicitantes da consulta, 
possuindo apenas o condão de aclarar determinada matéria 
de direito. 

São competentes para solicitar opiniões consultivas 
ao TPR todos os Estados membros do bloco, além dos 
órgãos mercosurenhos com capacidade decisória e dos 
Tribunais Superiores dos Estados partes com jurisdição 
nacional, conforme vaticina o artigo segundo93 do 
regulamento do Protocolo de Olivos, positivado mediante a 
Decisão do CMC n.º 37/03 (MERCOSUL, 2003). O 
PARLASUL também é habilitado para requisitar opiniões 
consultivas. Tal autorização consta no artigo décimo 
terceiro94 do Protocolo Constitutivo do Parlamento do 
Mercosul (MERCOSUL, 2005). 

Observando o rol de entidades citadas acima, 
facilmente denota-se que a sistematização propiciada pelo 
Tribunal Permanente de Revisão refere-se tanto a uma 
uniformização entre os compartimentos institucionais do 
bloco, por exemplo, nas solicitações advindas do CMC ou 
do GMC, quanto a uma harmonização entre as normas 
nacionais em relação ao direito de integração do Mercosul, 

                                                      
93 Artigo 2 – Poderão solicitar opiniões consultivas ao Tribunal 
Permanente de Revisão (doravante TPR) todos os Estados Partes do 
MERCOSUL, atuando conjuntamente, os órgãos com capacidade 
decisória do MERCOSUL e os Tribunais Superiores dos Estados Partes 
com jurisdição nacional, nas condições que se estabeleçam para cada 
caso. 

94 Artigo 13 – O Parlamento poderá solicitar opiniões consultivas ao 
Tribunal Permanente de Revisão. 
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por exemplo, nas solicitações advindas dos Estados 
membros ou dos Tribunais Superiores com jurisdição 
nacional. Logo, o controle exercido pelo TPR tanto é 
endógeno quanto exógeno, pois engloba a uniformização de 
procedimentos intrabloco e também abarca a harmonização 
entre as ordens jurídicas nacionais e o sistema de integração. 

Em um segundo momento, outra ferramenta de 
atuação do Tribunal Permanente de Revisão corresponde 
aos laudos arbitrais. Tais instrumentos formais estão ligados 
à função jurisdicional propriamente exercida pelo TPR, o 
que significa dizer que são frutos diretos dos procedimentos 
arbitrais previstos no Protocolo de Olivos para a solução de 
controvérsias no Mercosul. 

O capítulo VI do PO (MERCOSUL, 2002) é 
denominado “Procedimento Arbitral Ad Hoc” – vai do 
artigo nono ao décimo sexto – e cuida de positivar a 
instauração dos Tribunais Arbitrais Ad Hoc para pacificar 
conflitos de interesses entre os Estados membros do 
Mercosul. Uma vez instituído um TAH, este é encarregado 
de solucionar o conflito mediante a confecção de um laudo 
arbitral, consoante vaticinado no artigo décimo sexto95 do 
PO (MERCOSUL, 2002). Ato contínuo, superada essa fase 
inicial, abre-se o procedimento de revisão predito no 
capítulo VII do mesmo PO (MERCOSUL, 2002), 
positivado do artigo décimo sétimo ao vigésimo quarto. 

No que tange à revisão de um laudo arbitral emitido 
por um Tribunal Ad Hoc, cumpre ao Tribunal Permanente 
de Revisão exercer a função de segunda instância, de revisar 
e sobrepor as interpretações jurídicas realizadas na 
arbitragem a quo. Fato é que, nessa modalidade, o TPR 

                                                      
95 Artigo 16 – O Tribunal Arbitral Ad Hoc emitirá o laudo num prazo de 
sessenta (60) dias, prorrogáveis por decisão do Tribunal por um prazo 
máximo de trinta (30) dias, contado a partir da comunicação efetuada 
pela Secretaria Administrativa do Mercosul às partes e aos demais 
árbitros, informando a aceitação pelo árbitro Presidente de sua 
designação.  
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deverá emitir laudo fundamentado para pacificar 
definitivamente o conflito, admitindo, reformando ou 
invalidando o de primeira instância. O artigo vigésimo 
segundo do Protocolo de Olivos (MERCOSUL, 2002) 
possui a seguinte redação: “1. O Tribunal Permanente de 
Revisão poderá confirmar, modificar ou revogar a 
fundamentação jurídica e as decisões do Tribunal Arbitral 
Ad Hoc. 2. O laudo do Tribunal Permanente de Revisão será 
definitivo e prevalecerá sobre o laudo do Tribunal Arbitral 
Ad Hoc”. 

Outra situação prevista no Protocolo de Olivos é a 
atuação do TPR em única instância. O artigo vigésimo 
terceiro96 (MERCOSUL, 2002) do citado diploma preconiza 
que as partes litigantes poderão acordar expressamente em 
submeter o conflito diretamente e em única instância ao 
Tribunal Permanente de Revisão. Nesse caso, o laudo 
arbitral é irrecorrível e fará coisa julgada, uma vez que as 
partes sejam notificadas da decisão. 

Em ambos os casos, uma vez que formem coisa 
julgada, os laudos arbitrais emitidos pelo TPR ou 
confirmados por ele serão obrigatórios para os Estados 
membros participantes da controvérsia. Diferentemente do 
que acontece com as opiniões consultivas, o comando 
contido no artigo vigésimo sexto do Protocolo de Olivos 
afirma: 

 

                                                      
96 Artigo 23 – 1. As partes na controvérsia, culminado o procedimento 
estabelecido nos artigos 4 e 5 deste Protocolo, poderão acordar 
expressamente submeter-se diretamente e em única instância ao Tribunal 
Permanente de Revisão, caso em que este terá as mesmas competências 
que um Tribunal Arbitral Ad Hoc, aplicando-se, no que corresponda, os 
Artigos 9, 12, 13, 14, 15 e 16 do presente Protocolo. 2. Nessas condições, 
os laudos do Tribunal Permanente de Revisão serão obrigatórios para os 
Estados partes na controvérsia a partir do recebimento da respectiva 
notificação, não estarão sujeitos a recursos de revisão e terão, com 
relação às partes, força de coisa julgada. 
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1. Os laudos dos Tribunais Arbitrais Ad Hoc são 
obrigatórios para os Estados partes na controvérsia 
a partir de sua notificação e terão, em relação a eles, 
força de coisa julgada se, transcorrido o prazo 
previsto no artigo 17.1 para interpor recurso de 
revisão, este não tenha sido interposto. 2. Os laudos 
do Tribunal Permanente de Revisão são inapeláveis, 
obrigatórios para os Estados partes na controvérsia 
a partir de sua notificação e terão, com relação a eles, 
força de coisa julgada97. 

 
Uma vez ciente de que os laudos arbitrais possuem 

força de coisa julgada, parece natural que estes ganhem 
energia executória e transformem-se em títulos 
representativos de uma obrigação internacional com 
expectativa de adimplemento por um Estado membro do 
Mercosul. O artigo vigésimo sétimo do PO (MERCOSUL, 
2002) vaticina que “os laudos deverão ser cumpridos na 
forma e com o alcance com que foram emitidos. A adoção 
de medidas compensatórias nos termos deste Protocolo não 
exime o Estado parte de sua obrigação de cumprir o laudo”. 

Esmiuçando o último artigo citado, cabe explicar 
que o caráter obrigatório dos laudos arbitrais, nesse 
contexto, significa o dever do Estado membro em adimplir 
as obrigações impostas pelo respectivo documento 
pacificador. Em caso de descumprimento do devedor 
(Estado sucumbente), sabendo que o direito de integração 
do Mercosul segue o padrão geral do Direito Internacional 
Público, ele será levado ao efetivo adimplemento por via do 
instituto da responsabilidade internacional (trabalhado no 
item I.2.2) perante os seus parceiros intrabloco, pois estará 

                                                      
97 MERCOSUL. Tratado Internacional de 18 de fevereiro de 2002. 
Protocolo para a solução de controvérsias no Mercosul. Protocolo de Olivos. 
Disponível em: 
<http://www.tprmercosur.org/pt/docum/Protocolo_de_Olivos_pt.p
df>. Acesso em: 13 jan. 2014. 
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desrespeitando o pacta sunt servanda avençado com os seus 
pares em integração. 

Outra ferramenta passível de aplicação nos casos 
de não cumprimento de um laudo arbitral mercosurenho 
está prevista no marco regulatório do Protocolo de Olivos, 
mais especificamente no artigo trigésimo primeiro98 
(MERCOSUL, 2002); trata-se aqui das medidas 
compensatórias. O sistema de solução de controvérsias do 
Mercosul permite – é uma faculdade – que a parte credora 
de uma obrigação descumprida adote medidas 
compensatórias temporárias, tais como a suspensão de 
concessões ou outras obrigações equivalentes, para que o 
Estado membro inadimplente sinta-se compelido ao efetivo 
cumprimento. Vale ressaltar que o mecanismo em comento 
configura uma autotutela do credor da obrigação, ou seja, 
não é propriamente uma forma de sanção institucional, mas 
sim um ato de reciprocidade autorizado pelo bloco e 
desferido pelo país favorecido pelo laudo arbitral. 

Para chegar-se ao presente diagnóstico acerca das 
medidas compensatórias no âmbito da solução de 
controvérsias no Mercosul, bastou observar que o já 

                                                      
98 Artigo 31 – 1. Se um Estado parte na controvérsia não cumprir total 
ou parcialmente o laudo do Tribunal Arbitral, a outra parte na 
controvérsia terá a faculdade, dentro do prazo de um (1) ano, contado a 
partir do dia seguinte ao término do prazo referido no artigo 29.1, e 
independentemente de recorrer aos procedimentos do artigo 30, de 
iniciar a aplicação de medidas compensatórias temporárias, tais como a 
suspensão de concessões ou outras obrigações equivalentes, com vistas 
a obter o cumprimento do laudo. 2. O Estado Parte beneficiado pelo 
laudo procurará, em primeiro lugar, suspender as concessões ou 
obrigações equivalentes no mesmo setor ou setores afetados. Caso 
considere impraticável ou ineficaz a suspensão no mesmo setor, poderá 
suspender concessões ou obrigações em outro setor, devendo indicar as 
razões que fundamentam essa decisão. 3. As medidas compensatórias a 
serem tomadas deverão ser informadas formalmente pelo Estado Parte 
que as aplicará, com uma antecedência mínima de quinze (15) dias, ao 
Estado Parte que deve cumprir o laudo. 
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mencionado artigo vigésimo sétimo do PO separa as 
medidas compensatórias do efetivo cumprimento do laudo 
arbitral, não considerando cumprida a obrigação pelo 
simples feito de que o país credor tenha adotado, ou não, a 
autotutela. O correto aqui é pensar no princípio da 
reciprocidade, tão latente no Direito Internacional Público. 
Outro argumento que suporta o presente raciocínio é o de 
que o artigo trigésimo primeiro do mesmo protocolo nem 
sequer condiciona as medidas compensatórias ao 
conhecimento do bloco de integração. A tratativa é direta 
entre os países querelantes, logo basta ao credor notificar o 
devedor, com antecedência mínima de quinze dias, de que as 
medidas compensatórias serão aplicadas por ele em 
tratamento recíproco ao descumprimento do laudo arbitral 
em referência. 

Comprovadamente, diante dos fundamentos 
jurídicos apresentados acima, os laudos arbitrais emitidos em 
sede de solução de controvérsias no âmbito do Mercosul são 
obrigatórios aos Estados membros participantes do conflito, 
contudo, especialmente no orbe da regulação do direito de 
integração mercosurenho, bem como do próprio Direito 
Internacional Público, não há como falar em adimplemento 
forçado de um documento pacificador, haja vista o respeito 
ao princípio da soberania e da autodeterminação dos povos 
(abordado no capítulo primeiro desta tese). O que existe é a 
obrigatoriedade com a possibilidade de responsabilização 
internacional pelo não cumprimento, essa é a tônica da 
integração regional no cone sul. 

Em virtude do exposto até aqui, pode-se asseverar 
que a solução de controvérsias no Mercosul e igualmente a 
própria atuação dos órgãos institucionais pacificadores – 
especialmente o TPR – dão conta de um sistema voltado 
para exercer um controle de legalidade dentro da regulação 
do direito de integração, além de sistematizar e de garantir a 
uniformidade na interpretação e na aplicação das normas 
mercosurenhas. É seguro afirmar que as funções exercidas 
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pelo Tribunal Permanente de Revisão são servientes ao 
princípio da segurança jurídica no âmbito do bloco do cone 
sul. 

Diante das constatações acima, resta satisfeita a 
análise acerca dos compartimentos institucionais do 
Mercosul. Agora que o organograma foi devidamente 
delineado, a continuidade do corrente capítulo retoma o 
estudo sobre as normas integracionistas, sendo que dessa vez 
volta-se para o conjunto de regras que derivam dos tratados 
fundacionais regionais explicados no item III.1. 
 

3 O DIREITO DE INTEGRAÇÃO DERIVADO 
 

No universo do Mercosul, entende-se por direito 
derivado a parte do ordenamento jurídico de integração 
provinda da regular atividade institucional, isto é, são os atos 
e as regras jurídicas que emanam dos compartimentos 
intrabloco (CMC, GMC, FCES etc.) diante do exercício 
legítimo de suas atribuições deliberativas, executivas ou 
legislativas. O direito derivado é o desdobramento jurídico 
dos comandos e princípios fixados no Tratado de Assunção 
e nos protocolos constitutivos (item III.1.1), ou melhor, o 
preenchimento das direções traçadas pelo direito originário 
mediante atos e normas. Em outras palavras, trata-se de um 
conjunto amplo de regras unilateralmente criado pelos 
órgãos institucionais mercosurenhos com base nos tratados 
fundacionais e subordinado a estes, para dar vasão aos 
objetivos do processo de integração do cone sul. 

Uma vez fixada a premissa acima, cabe explicar que 
a literatura especializada costuma sustentar a existência de 
duas castas de fontes jurídicas no domínio de qualquer 
processo de integração: são as normas originárias ou 
primárias e as normas derivadas ou secundárias (PIZZOLO, 
2010). O primeiro tipo já foi trabalhado neste capítulo (item 
III.1) quando se abordaram os documentos jurídicos de 
fundação do próprio sistema normativo mercosurenho, isto 
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é os tratados e protocolos fundacionais. A segunda casta de 
fontes – as derivadas – serão alvos de análise a partir do 
presente momento. 

Vasculhando o direito originário do Mercosul, é 
possível reconhecer três grandes exemplos de direito 
derivado. O Protocolo de Ouro Preto (citado no item 
III.11), mais especificamente em seu artigo quadragésimo 
primeiro (MERCOSUL, 1994), positiva as fontes jurídicas 
reconhecidas pelo direito de integração regional, dentre as 
quais constam as Decisões do Conselho do Mercado 
Comum, as Resoluções do Grupo Mercado Comum e as 
Diretrizes da Comissão de Comércio. 

Logo, conceitualmente é seguro afirmar que as 
Decisões do CMC, as Resoluções do GMC e as Diretrizes 
da CCM são componentes da porção derivada do 
ordenamento jurídico dentro do contexto do Mercosul, pois 
não integram os tratados e protocolos fundacionais do 
bloco, mas decorrem da legítima atividade dos órgãos 
institucionais. Para chegar a essa conclusão, basta perceber 
que tais exemplos são atos ou normas jurídicas impetradas 
por algum compartimento mercosurenho – o CMC, por 
exemplo – para concretizar as finalidades estabelecidas no 
direito originário e efetivar a condução político-jurídica do 
bloco. 

No item III.2.1 deste capítulo, sobre o 
organograma institucional do Mercosul, foi dito que as 
deliberações finais do CMC se converteriam em 
instrumentos normativos denominados de Decisões e que 
esses instrumentos configurariam fontes formais do direito 
de integração mercosurenho. A partir desse momento, é 
possível adicionar ao diagnóstico anterior o complemento: 
fontes formais do direito de integração derivado. No caso 
das Decisões em comento, elas serão derivadas todas as vez 
que estejam atreladas à competência deliberativa e/ou 
legislativa do Conselho Mercado Comum, que, por sua vez, 
foi criado e possui a sua atuação condicionada pelos tratados 
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e protocolos fundacionais do bloco do cone sul (direito 
originário). 

A mesma situação jurídica delineada acima se aplica 
às Resoluções do Grupo Mercado Comum, logo é seguro 
afirmar que elas configuram outro exemplo de fontes 
formais do direito de integração derivado. No item III.2.2 
deste capítulo, foi dito que o GMC também se tratava de um 
órgão dotado de poder decisório com atribuições executivas 
e legislativas, conforme estipulado no artigo décimo quinto 
do POP (MERCOSUL, 1994), portanto tais Resoluções 
materializam atos ou normas jurídicas atreladas à 
competência funcional desse compartimento institucional 
específico. 

Os exemplos contidos no artigo quadragésimo 
primeiro do POP (Decisões, Resoluções e Diretrizes) não 
correspondem à totalidade do direito de integração derivado 
no Mercosul. Em verdade, tais fontes jurídicas constituem as 
melhores representações dos atos e das normas derivadas no 
bloco do cone sul, pois simbolizam a atividade institucional 
oriunda de órgãos com poder decisório. Contudo, a principal 
razão para que as Decisões do CMC, as Resoluções do GMC 
e as Diretrizes da CCM tornem-se notórias, sem qualquer 
dúvida, deve-se ao seu caráter obrigatório em relação ao 
direito interno dos Estados mercosurenhos. 

Nessa vereda – para transmitir o conhecimento de 
forma mais didática –, é conveniente adotar o ponto de vista 
de Del’Omo e Machado (2012) e subdividir o direito de 
integração derivado do Mercosul em: obrigatório ou 
vinculante; e não obrigatório ou não vinculante. O artigo 
quadragésimo segundo99 do POP (MERCOSUL, 1994) é 

                                                      
99 Artigo 42 – As normas emanadas dos órgãos do Mercosul previstos 
no Artigo 2 deste Protocolo terão caráter obrigatório e deverão, quando 
necessário, ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais 
mediante os procedimentos previstos pela legislação de cada país. 
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translúcido em apregoar a obrigatoriedade das Decisões, das 
Resoluções e das Diretrizes já comentadas acima. 

No contexto agora estudado, é preciso ter cuidado 
com o uso do termo “caráter obrigatório” empregado pelo 
Protocolo de Ouro Preto. Conforme foi exaustivamente 
alardeado neste capítulo, o Mercosul é uma organização 
internacional de integração regional marcada pela 
intergovernabilidade institucional, logo não admite em 
nenhuma hipótese a produção de um direito comunitário, 
típico dos sistemas supranacionais de integração. Sob o 
ponto de vista do POP, caráter obrigatório não significa 
“incorporação automática” nem “aplicação imediata” 
(discutidas no item I.4.1). 

Para que não haja confusão interpretativa quanto 
ao POP, basta lembrar que o direito de integração 
mercosurenho conserva todas as características típicas do 
Direito Internacional Público (trabalhadas no item I.2.2). 
Sendo assim, caráter obrigatório significa que os Estados 
membros do bloco obrigam-se a incorporar aos seus 
respectivos ordenamentos jurídicos nacionais as normas 
derivadas produzidas pelos compartimentos institucionais 
do Mercosul, desde que esses órgãos possuam poder 
decisório. É o caso do CMC, do GMC e da CCM. 

Obviamente, a referida obrigação possui uma 
variação de país para país dentro do Mercosul, especialmente 
dependendo da opção feita pelo Estado nacional sobre o 
monismo ou o dualismo jurídico (item III.2.2). O fato é que 
a obrigação de recepcionar a norma mercosurenha existe em 
ambos os casos, entretanto são os países dualistas que 
necessitam de um procedimento legislativo específico para 
tal desiderato, demandando assim um maior lapso de tempo 
para adimplir o compromisso em comento. Diferente do que 
acontece com os membros monistas do bloco que, em razão 
de possuírem um modelo constitucional nacional mais 
permissivo a perspectiva internacionalista, dão cumprimento 
ao dever de incorporar ao mesmo tempo em que a norma 
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passa a vigorar no plano internacional, sem qualquer 
formalismo adicional. 

As informações agora compartilhadas autorizam o 
entendimento de que as Decisões, Resoluções e Diretrizes 
mercosurenhas, em regra, não geram de forma imediata 
direitos e obrigações, pois precisam ser transformadas em 
direito positivo interno. Exatamente como ocorre nos 
moldes estipulados para os diplomas de Direito 
Internacional Público, tal perspectiva corrobora ainda mais 
o arquétipo intergovernamental do Mercosul e afasta 
qualquer aparência de supranacionalidade na integração no 
cone sul. 

O posicionamento aqui engendrado é corroborado 
pelos Tribunais Arbitrais Ad Hoc do Mercosul e confirmado 
pelo Tribunal Permanente de Revisão. Para tal constatação, 
aponta-se para o Laudo Arbitral de número 4 (MERCOSUL, 
2001) e para o de número 7 (MERCOSUL, 2002). 

Outra percepção importante decorre da redação do 
artigo quadragésimo segundo do POP (MERCOSUL, 1994), 
pois nem sempre as normas derivadas mercosurenhas 
precisam ser incorporadas aos sistemas de leis nacionais, por 
isso consta no citado artigo o termo “quando necessário”. 
Existem dois casos para que tal necessidade não ocorra: o 
primeiro, quando as Decisões, Resoluções ou Diretrizes 
mercosurenhas versarem sobre matéria exclusivamente 
interna institucional, isto é, normas derivadas interna corporis 
em que não haja repercussão nos países membros do bloco; 
o segundo, quando os ordenamentos jurídicos nacionais já 
estiverem equipados com leis idênticas aos comandos 
contidos nas Decisões, nas Resoluções ou nas Diretrizes 
mercosurenhas, o que significa dizer que a incorporação das 
normas derivadas produzidas no bloco resultaria em uma 
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redundância legislativa, conforme  vaticina o artigo quinto100 
da Decisão do CMC n.º 23/00 (MERCOSUL, 2000). 

Retomando o raciocínio, de acordo com o 
Protocolo de Ouro Preto, caráter obrigatório exprime o 
dever dos Estados membros em incorporar as normas 
produzidas pelos órgãos institucionais do Mercosul – desde 
que dotados de poder decisório – aos sistemas legislativos 
nacionais. O artigo trigésimo oitavo101 do POP 
(MERCOSUL, 1994) fortalece o compromisso assumido 
pelos países participantes e comanda-os a adotar todas as 
medidas necessárias para assegurar, em seus respectivos 
territórios, o cumprimento das normas mercosurenhas. 

Tal dever impõe a cada um dos Estados membros 
do Mercosul uma conduta ativa no sentido de “nacionalizar” 
as normas derivadas do bloco de integração mediante os 

                                                      
100 Artigo 5 – As normas emanadas dos órgãos do MERCOSUL não 
necessitarão de medidas internas para a sua incorporação, nos termos do 
artigo 42 do Protocolo de Ouro Preto, quando: a) os Estados Partes 
entendam, conjuntamente, que o conteúdo da norma trata de assuntos 
relacionados ao funcionamento interno do MERCOSUL. Este 
entendimento será explicitado no texto da norma com a seguinte frase: 
“Esta norma (Diretiva, Resolução ou Decisão) não necessita ser 
incorporada ao ordenamento jurídico dos Estados Partes, por 
regulamentar aspectos da organização ou do funcionamento do 
MERCOSUL”. Estas normas entrarão em vigor a partir de sua 
aprovação. b) o conteúdo da norma estiver contemplado na legislação 
nacional do Estado Parte. Neste caso a Coordenação Nacional realizará 
a notificação prevista no Artigo 40 (i) nos termos do Artigo 2 desta 
Resolução, indicando a norma nacional já existente que contenha o 
conteúdo na norma MERCOSUL em questão. Esta comunicação se 
realizará dentro do prazo previsto para a incorporação da norma. A SAM 
comunicará este fato aos demais Estados Partes. 

101 Artigo 38 – Os Estados Partes comprometem-se a adotar todas as 
medidas necessárias para assegurar, em seus respectivos territórios, o 
cumprimento das normas emanadas dos órgãos do Mercosul previstos 

no artigo 2 deste Protocolo.  Parágrafo único – Os Estados Partes 
informarão à Secretaria Administrativa do Mercosul as medidas adotadas 
para esse fim. 



Integração e Trabalho Decente | 187 
 

procedimentos previstos nos respectivos ordenamentos 
jurídicos pátrios. A obrigação em comento dirige-se aos 
aparelhos governamentais, uma vez que a vigência das 
Decisões, das Resoluções e das Diretrizes depende do 
adimplemento estatal. Nesse particular, a instituição 
mercosurenha não possui qualquer mando, haja vista que o 
ato de incorporação de um comando internacional à ordem 
jurídica nacional é de competência soberana dos Estados. 

Consoante o encadeamento delineado acima, o 
artigo quadragésimo102 do Protocolo de Ouro Preto 
(MERCOSUL, 1994) mais a Decisão do CMC n.º 23/00 
(MERCOSUL, 2000) estabelecem que as Decisões, as 
Resoluções e as Diretrizes dos órgãos do Mercosul somente 
ganhem vigência após acontecida a incorporação normativa 
ao direito interno em todos os Estados membros do bloco 
de integração; em outras palavras, seria uma cláusula de 
vigência simultânea referente ao direito derivado. 

A condição acima, do ponto de vista institucional, 
é coerente, haja vista a garantia de simultânea entrada em 
vigor da norma derivada mercosurenha em todos os 
Estados, evitando assim o descompasso legal intrabloco 
entre monistas e dualistas, bem como o favorecimento 
descabido ou prejuízos a qualquer um dos seus participantes. 

                                                      
102 Artigo 40 – A fim de garantir a vigência simultânea nos Estados Partes 
das normas emanadas dos órgãos do Mercosul previstos no Artigo 2 
deste Protocolo, deverá ser observado o seguinte procedimento: i) Uma 
vez aprovada a norma, os Estados Partes adotarão as medidas 
necessárias para a sua incorporação ao ordenamento jurídico nacional e 
comunicarão as mesmas à Secretaria Administrativa do Mercosul; ii) 
Quando todos os Estados Partes tiverem informado sua incorporação 
aos respectivos ordenamentos jurídicos internos, a Secretaria 
Administrativa do Mercosul comunicará o fato a cada Estado Parte; iii) 
As normas entrarão em vigor simultaneamente nos Estados Partes 30 
dias após a data da comunicação efetuada pela Secretaria Administrativa 
do Mercosul, nos termos do item anterior. Com esse objetivo, os Estados 
Partes, dentro do prazo acima, darão publicidade do início da vigência 
das referidas normas por intermédio de seus respectivos diários oficiais. 
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Entretanto, por outro lado, a condição citada causa um 
efeito colateral importante, pois, por exemplo, quais seriam 
as consequências jurídicas caso um país membro frustrasse a 
entrada em vigor de uma norma derivada do bloco mediante 
a não incorporação desta em seu direito interno? Ou, no 
mínimo, se houvesse uma demora desarrazoada quanto ao 
adimplemento da referida obrigação? 

Denota-se que a norma derivada poderia 
permanecer em um limbo jurídico, já que, com a não 
incorporação ao direito interno de um dos membros do 
bloco, ela nunca entraria formalmente em vigor. Outrossim, 
a demora excessiva no cumprimento da obrigação de 
incorporar também causaria efeito pernicioso para a 
estabilidade do ordenamento jurídico mercosurenho, pois 
esvaziaria materialmente a eficácia do comando legal. Diante 
de tal problemática, a autonomia institucional restaria 
relativizada pela vontade ou morosidade de um único Estado 
nacional. 

O Mercosul tenta combater as duas hipóteses 
acima ventiladas por via dos seus compartimentos 
institucionais. Em um primeiro momento, cabe à Secretaria 
Administrativa promover o intercâmbio de informações 
entre o bloco e os países partes acerca do progresso 
legislativo dos processos de recepção do direito derivado 
mercosurenho. Em um segundo momento, o problema da 
não incorporação ou da demora na incorporação das normas 
mercosurenhas também preocupa o Conselho Mercado 
Comum e resulta em um posicionamento institucional firme 
no sentido de positivar regras intrabloco menos permissivas. 
A prova desse fato é a já citada Decisão do CMC n.º 23/00 
sobre o assunto da incorporação das normas derivadas 
mercosurenhas aos ordenamentos jurídicos dos Estados 
partes. 
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O artigo sétimo103 da Decisão do CMC n.º 23/00 
(MERCOSUL, 2000), por exemplo, torna possível que as 
próprias normas derivadas fixem prazos para o 
adimplemento coletivo dos países do bloco quanto à 
obrigação de incorporar a normativa mercosurenha aos 
respectivos ordenamentos domésticos. Tais prazos, quando 
fixados, passariam a ser dotados de imperatividade e se 
tornariam um critério objetivo para medir o atraso ou o 
inadimplemento de um determinado membro em dada 
situação concreta. O referido artigo configura uma tentativa 
institucional de preencher a lacuna deixada pelo POP, 
quando este não fixou um lapso temporal para os Estados 
partes cumprirem o dever de incorporar, ou seja, uma 
obrigação “aparentemente” sem prazo. 

Também participa do assunto o Tribunal 
Permanente de Revisão do Mercosul – por via dos seus 
Tribunais Ad Hoc – em exercício do controle de legalidade 
intrabloco. Em verdade, o já mencionado Laudo Arbitral de 
número 4 enfrentou a questão em comento e teceu o 
seguinte pensamento: 

 
Dada la naturaleza intergubernamental del Mercosur y la 
ausencia de aplicación directa de su normativa nadie puede 
cumplir en lugar del Estado obligado el acto de incorporación 
requerido. Pero el incumplimiento apareja responsabilidad 
internacional del Estado que incumple hacia los Estados que 
sí han cumplido. La no incorporación de una norma Mercosur 
obligatoria puede dar lugar a una controversia bajo el PB por 
incumplimiento de la adopción de la normativa Mercosur. A 
su vez, la controversia por la vía del arbitraje puede 

                                                      
103 Artigo 7 – Nos casos em que as Decisões, Resoluções e Diretivas 
contenham uma data ou prazo para a sua incorporação, essas cláusulas 
têm caráter obrigatório para os Estados Partes e devem ser incorporadas 
nas datas ou prazos estabelecidos, para fins de cumprimento do 
procedimento de vigência simultânea determinado no Art. 40 do 
Protocolo de Ouro Preto. 
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desembocar eventualmente en la adopción de medidas 
compensatorias de acuerdo con el artículo 23 del PB. En esta 
línea, y de conformidad con el principio de buena fe, tampoco 
deberán los Estados -obligación de no hacer- realizar acciones 
que por su naturaleza se opongan o frustren el propósito de la 
norma aprobada pero aún no incorporada104. 

 
Sobre o dever dos Estados nacionais de incorporar 

as normas derivadas no Mercosul, todos os fundamentos 
jurídicos apontam para uma obrigação de fim, ou seja, de 
recepcionar o comando internacional de acordo com a 
ordem jurídica nacional para assegurar o cumprimento do 
direito de integração mercosurenho. Do contrário, caberá ao 
país dissidente a responsabilidade internacional perante os 
seus pares pelas ações praticadas em oposição aos propósitos 
do bloco. 

Para encerrar a exposição acerca do direito de 
integração derivado no Mercosul, resta a ilustração sobre a 
porção não obrigatória das regras mercosurenhas oriundas 
da atividade institucional. O direito de integração derivado 
não obrigatório materializa-se nos instrumentos jurídicos 
não habilitados com força vinculante, portanto consistem 
em pareceres, recomendações, consultas, informes, 
documentos oficiais emitidos pelos órgãos competentes do 
bloco mercosurenho no intuito de orientar, esclarecer, 
considerar, planificar ou cientificar sobre iniciativas que 
fortaleçam a integração regional. 

                                                      
104 MERCOSUL. Tribunal Arbitral Ad Hoc. Laudo arbitral n. 4 sobre a 
controvérsia sobre a aplicação de medidas antidumping contra a exportação de frangos 
inteiros provenientes do Brasil, resolução n. 574/2000 do Ministério da Economia 
da República Argentina. República Federativa do Brasil. República 
Argentina. Árbitro presidente Juan Carlos Blanco, árbitros Enrique 
Carlos Barreira e Tercio Sampaio Ferraz Júnior. Montevidéu, Uruguai, 
21 de maio de 2001. Disponível em: 
<http://www.tprmercosur.org/es/docum/laudos/bras/Laudo_br_04
_es_Antidumping_expor_pollos.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2014. pág. 
24. 
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A fatia do direito derivado agora em estudo é 
pertinente aos compartimentos mercosurenhos que não 
possuem poder decisório e, por esse motivo, também 
carecem esses instrumentos de obrigatoriedade quanto aos 
demais órgãos do bloco e/ou aos países membros. 
Consoante advertido acima, tais documentos não visam 
impor deveres aos Estados nacionais, mas incentivar 
determinados comportamentos considerados como 
desejáveis sob o ponto de vista integracionista. Ainda é 
possível que os referidos instrumentos versem sobre 
expedientes exclusivamente internos da organização 
internacional, logo de interesses apenas administrativos. 

No decorrer do item III.2 deste capítulo, foram 
apontados alguns compartimentos mercosurenhos não 
possuidores de poder decisório, bem como elencadas as 
atribuições e as competências respectivas desses órgãos. 
Assim, relembrando o conhecimento compartilhado no 
referido item, é possível perceber exemplos de instrumentos 
jurídicos não vinculantes. A primeira casta de documentos 
que podem ser apontados corresponde às Recomendações 
do Foro Consultivo Econômico-Social (item III.2.3). 

Em momento anterior, ficou entendido que o 
FCES é um órgão de assessoramento do GMC e pode 
pronunciar-se, no âmbito de sua competência, seja por 
iniciativa própria, seja mediante consulta, sobre matérias 
internas ou relacionadas com a atuação do Mercosul. Tais 
manifestações recebem o nome de Recomendações, 
conforme está disposto no artigo vigésimo nono do POP 
(MERCOSUL, 1994). A capacidade consultiva do FCES – 
de acordo com a própria interpretação literária – denota uma 
porção do direito de integração derivado não obrigatório e 
origina instrumentos recomendatórios sem força vinculante 
quanto aos demais compartimentos mercosurenhos e/ou 
aos Estados membros do bloco. 

Também são exemplos de direito de integração 
derivado não obrigatório: 1) as declarações, recomendações 
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e relatórios emitidos pelo PARLASUL sobre questões 
vinculadas ao desenvolvimento do processo de integração, 
seja por iniciativa própria, seja por solicitação de outros 
órgãos mercosurenhos, conforme o artigo quarto do 
Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul 
(MERCOSUL, 2005); e 2) mediante o artigo terceiro do 
Protocolo de Olivos (MERCOSUL, 2002), fica prevista a 
possibilidade de o Tribunal Permanente de Revisão do 
Mercosul emitir opiniões consultivas, isto é, instrumentos 
formais, não litigiosos, capazes de aclarar um impasse 
jurídico no tocante à correta interpretação acerca de um 
determinado aspecto específico das normas integracionistas. 

Por último, apenas mais um exemplo merece ser 
vergastado, carecendo agora mencionar uma situação direta 
atinente ao mundo do trabalho. O Instituto Social do 
Mercosul (trabalhado no item III.2.1), compartimento 
institucional resultado das iniciativas discorridas nas 
reuniões ministeriais do desenvolvimento social e atrelado 
ao Conselho Mercado Comum, está forçado pela Decisão do 
CMC n.º 03/07 (MERCOSUL, 2007) a apresentar 
anualmente relatórios de sua atividade quanto à promoção 
social na região do cone sul; portanto, desse comando 
surgem os informes do ISM. Esses documentos formais 
materializam a prestação de contas entre o referido Instituto 
e o CMC, logo se trata de um aspecto estritamente interno e 
administrativo do bloco de integração. 

Em resumo a tudo o que foi tratado neste item, 
resta perceptível a relevância do direito de integração 
derivado no universo do Mercosul, seja do ponto de vista 
qualitativo, uma vez que tais fontes são imprescindíveis para 
o preenchimento dos comandos lançados pelo direito 
originário, seja do ponto de vista quantitativo, haja vista 
existirem mais normas derivadas do que originárias. 

Para sentir a importância do direito de integração 
derivado, basta notar que a presente tese doutoral jamais 
estaria completa sem uma profunda análise sobre essa 
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porção do ordenamento jurídico do Mercosul. Somente 
neste capítulo, até agora, foram citadas catorze Decisões do 
CMC, sete Resoluções do GMC e quatro Recomendações 
do FCES, sem mencionar as inúmeras outras normas que 
serão analisadas futuramente. Tudo isso prova a 
inafastabilidade do direito de integração derivado. 

 
4 A DECLARAÇÃO SOCIOLABORAL DO 

MERCOSUL 
 
Como se pôde observar, o ordenamento jurídico 

do Mercosul está disposto em duas vertentes: a primeira é o 
direito de integração originário e a segunda é o direito de 
integração derivado. Nessa vereda, mais um elemento que 
precisa ser adicionado ao contexto em foco é a situação que 
envolve a Declaração Sociolaboral do Mercosul (DSLM). 

A tarefa de classificar e de posicionar a DSLM 
dentro do sistema jurídico de integração mercosurenho não 
é de simples realização. Pode não parecer, mas o referido 
instrumento internacional provoca entendimentos 
conflitantes no que concerne ao seu patamar normativo e ao 
seu papel dentro da integração do cone sul. Assim, nesse 
primeiro contato com a Declaração (retomada no capítulo 
quatro), será executada uma análise acerca da sua natureza 
jurídica e do seu conteúdo material; tudo isso, para que seja 
possível chegar-se ao cerne da problemática envolvendo a 
questão da sua eficácia jurídica. 

Ciente de tal fato, é importante ter em mente, de 
forma preliminar, que a Declaração Sociolaboral do 
Mercosul, em apertada síntese, consiste em um verdadeiro 
compêndio de direitos humanos referentes aos 
trabalhadores oriundos dos territórios mercosurenhos, um 
documento que foi capaz de positivar um rol de direitos e de 
princípios fundamentais norteadores para o 
desenvolvimento das relações trabalhistas e da ordem social 
intrabloco. Mesmo assim, apesar da incontestável vocação 
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humanista emanada do referido diploma, restará evidenciado 
que pairam dúvidas no que diz respeito à sua força 
normativa, inclusive havendo entendimentos que o tolhem 
quanto à sua operatividade jurídica. 

 
4.1 O CONTEÚDO E A QUESTÃO SOBRE A 
NATUREZA JURÍDICA 

 
Usando as palavras de Cortina e Robles (2006, p. 

111), “los OSL [organismos sociolaborales] del Mercosur han surgido 
en gran medida a contramano del proyecto original de Mercosur 
contemplado en el Tratado de Asunción (1991), que prácticamente 
ignoraba la presencia de la dimensión social [...]”, mesmo assim, 
apesar desse panorama, os compartimentos institucionais 
encarregados de promover os assuntos trabalhistas, de certa 
forma, evoluíram com o amadurecimento do processo de 
integração no cone sul, tanto é assim que foi possível 
desenhar acima o organograma mercosurenho. 

Para melhor compreender a DSLM, é importante 
perceber o papel crucial desempenhado pelo Subgrupo de 
Trabalho n.º 10 (Assuntos Laborais, Emprego e Seguridade 
Social) do Grupo Mercado Comum, pois, considerando a 
ausência de reconhecimento prima facie quanto aos aspectos 
sociolaborais no Mercosul, coube a esse compartimento 
desbravar internamente os caminhos institucionais para 
viabilizar a existência da Declaração agora estudada. 

Constata-se que foi no orbe do SGT 10 que o 
movimento sindical obreiro, especialmente a Coordenadora 
de Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS), desenvolveu 
campanha entre os anos de 1993 e 1998 no sentido de 
provocar institucionalmente o impulso da dimensão 
sociolaboral no Mercosul, inclusive pressionando o bloco no 
que tange à confecção de uma carta social de direitos 
fundamentais. A proposta sindical possuía o desiderato de, 
definitivamente, fincar os temas trabalhistas e a sua proteção 
como um dos motes essenciais da integração agora estudada. 



Integração e Trabalho Decente | 195 
 

Assim, era imprescindível um instrumento jurídico capaz de 
incluir o mundo do trabalho no direito de integração 
originário, um documento obrigatório e vinculante para os 
Estados membros do bloco nos moldes de um tratado 
internacional (Protocolo). 

Cabe aqui fazer uma breve observação no tocante 
à participação das organizações sindicais obreiras no 
presente contexto. Conforme Cortina e Robles (2006), o 
papel emblemático desempenhado pela CCSCS, entre outras 
entidades, deu-se devido ao fato de que o próprio 
movimento sindical conscientizou-se de que era necessária a 
sua presença no processo de integração em comento, pois, 
somente assim, restariam garantidos o aprofundamento 
democrático das relações integracionistas e a proteção dos 
direitos dos trabalhadores nacionais. Evidentemente, a 
inserção das organizações sindicais no Mercosul dependia de 
uma correta utilização dos canais institucionais 
mercosurenhos e de uma adequada organização política. 
Logo, dentro dos limites regimentais, o movimento sindical 
buscou ao máximo aproximar-se do SGT n.º 10. 

Retomando o raciocínio, a intenção primeira dos 
agentes sindicais obreiros envolvidos na proposta de carta 
social sempre foi dotar esse documento de força vinculante. 
Conforme relata Mansueti (2001), o referido instrumento 
jurídico deveria ser um protocolo (tratado internacional) de 
caráter aberto e dinâmico, contendo tanto normas 
programáticas quanto normas autoexecutáveis. O mesmo 
autor segue afirmando que os objetivos a serem respeitados 
pelos Estados membros do bloco seriam: a justiça social; a 
coibição da prática do dumping social; as garantias laborais 
mínimas e equivalentes em todos os países; a proteção contra 
o desemprego; a não discriminação; a liberdade sindical; o 
direito à greve; a seguridade social, entre outros. Por 
derradeiro, a proposta em comento contemplaria a 
instrumentalização de um procedimento institucional para 
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denúncias, com uma comissão de peritos e um Tribunal de 
Justiça em matéria trabalhista (MANSUETI, 2001). 

A proposta de carta social no Mercosul não obteve 
êxito durante a fase de debates no âmbito do SGT n.º 10. 
Por razões óbvias e concernentes aos anseios econômicos 
dos agentes financeiros intrabloco, as representações 
governamentais manifestaram-se contrariamente ao 
documento por não concordarem com os fundamentos 
ideológicos e a natureza jurídica do dito instrumento. Dessa 
forma, um dissenso institucional restou configurado e a 
celeuma foi remetida, na forma de consulta, aos auspícios do 
Grupo Mercado Comum para deliberação final. 

O GMC, por via da sua Ata n.º 1/98 
(MERCOSUL, 1998), manifestou-se desfavorável à 
proposta de carta social, afirmando o seguinte: “[...] el Grupo 
Mercado Común se inclina por que el instrumento referido a los asuntos 
laborales en el MERCOSUR no revista carácter vinculante y no esté 
sujeto a los mecanismos de solución de controversias existentes en el 
MERCOSUR, ya que no resulta conveniente vincular la materia 
socio-laboral con los instrumentos de política comercial”. 

O parecer do GMC, em um primeiro momento, 
colocou fim na pretensão sociolaboral de produzir um 
diploma normativo revestido de força vinculante quanto aos 
Estados membros do bloco, rechaçando assim a formação 
de um instrumento com natureza jurídica de tratado 
internacional e participador do direito de integração 
originário mercosurenho. O mesmo parecer também deixa 
cristalino qual a prioridade integracionista no bloco do cone 
sul, isto é, a primazia das políticas comerciais (dimensão 
econômica) sobre as demais dimensões. 

A aparente derrota narrada acima traz à baila a 
confecção da Declaração Sociolaboral do Mercosul. Após o 
insucesso em maio de 1998, o clamor dos agentes sindicais e 
também de uma fatia do SGT n.º 10 não parou de ecoar 
institucionalmente e, em dezembro do mesmo ano, acabou 
por resultar em um instrumento jurídico peculiar, mas não 
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em um protocolo (tratado internacional) adicional ao 
Tratado de Assunção. 

A DSLM serviu de substitutivo ao projeto de carta 
social anteriormente apresentado pelas organizações 
sindicais obreiras. A Declaração em comento obteve êxito 
quanto à regra do consenso dentro do processo decisório 
mercosurenho, pois, ao contrário da proposta precedente, 
restou acertado entre os Estados membros que o documento 
configuraria uma “declaración solemne de derechos” 
(MANSUETI, 2001, p. 195) sem caráter vinculante, uma 
orientação de comportamento estatal, ou seja, um 
instrumento de soft law105. 

Conforme esclarece a Ata GMC n.º 1/98 
(MERCOSUL, 1998), o entendimento oficial institucional, 
bem como dos países membros do bloco, sobre a 
Declaração Sociolaboral do Mercosul é de que o documento 
não pertenceria ao ordenamento jurídico de integração – 
nem originário, nem derivado – e igualmente não poderia 
ensejar um procedimento de solução de controvérsias 
perante o Tribunal Permanente de Revisão. Em verdade, sob 
tal ponto de vista, o referido instrumento habitaria o orbe do 
Direito Internacional Público – na porção geral, não 
especializada –, uma vez que consistiria, tão somente, em um 
manifesto de intenções emitido pelos chefes dos Estados 
participantes do processo de integração do cone sul. Para 
comprovar o raciocínio exposto agora, basta perceber que a 
DSLM não se encaixa nas fontes jurídicas elencadas no 
artigo quadragésimo primeiro do Protocolo de Ouro Preto 
(MERCOSUL, 1994), como também que não entrou na lista 
do artigo trigésimo quarto do Protocolo de Olivos 

                                                      
105 O termo soft law pertence ao vocabulário jurídico de Direito 
Internacional Público e designa uma incumbência não vinculante, uma 
norma jurídica incapaz de produzir sanção quando descumprida pelo seu 
destinatário. Em outras palavras, pode ser utilizado para qualificar um 
compromisso deontológico. 
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(MERCOSUL, 2002) como direito aplicável à arbitragem 
institucional. 

Outro argumento jurídico que costuma ser 
ventilado para reforçar a não obrigatoriedade da Declaração 
Sociolaboral do Mercosul e para mitigar a sua operatividade 
dentro do processo de integração mercosurenho é a redação 
do artigo vigésimo quinto da própria DSLM (MERCOSUL, 
1998), pois: “Os Estados Partes ressaltam que esta 
Declaração e seu mecanismo de seguimento não poderão ser 
invocados nem utilizados para outros fins que os neles 
previstos, vedada, em particular, sua aplicação a questões 
comerciais, econômicas e financeiras”. Tal preceito é 
habitualmente interpretado para significar que a Declaração 
agora estudada não participaria da ordem jurídica instaurada 
para regular o livre comércio no cone sul. 

O próprio comando normativo citado cuida de 
embaraçar a eficácia jurídica e de mitigar o campo de atuação 
da DSLM, porquanto veda a sua incidência no âmbito 
comercial, econômico e financeiro. Dessa forma, segundo o 
ponto de vista esposado acima, com a inserção do citado 
preceito pretendia-se que a Declaração em estudo não fosse 
utilizada como cláusula social capaz de intervir e/ou 
influenciar nos acordos de livre comércio intrabloco 
mercosurenho, pois o escopo institucional é de que o 
documento fosse utilizado de forma genérica e atinente ao 
respeito lato sensu dos direitos humanos laborais, exatamente 
nos moldes de uma declaração de intenções não vinculantes. 

Resta perceptível, diante de todas as características 
apresentadas até o momento, que a pactuação e a posterior 
assinatura da Declaração Sociolaboral somente foram 
possíveis em virtude da considerável mudança formal 
ocorrida durante o trâmite interno institucional. A 
interpretação produzida pelo Mercosul sobre o atual 
formato da DSLM e sobre a sua natureza jurídica garante aos 
países membros uma posição confortável no tocante à 
eficácia dos preceitos elencados no documento em foco, 
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pois não haveria uma obrigação juridicamente exigível 
quanto ao seu cumprimento, muito menos em relação ao 
dever de incorporar o diploma mercosurenho aos 
respectivos ordenamentos nacionais. Em outras palavras, no 
entendimento oficial institucional, não há como 
responsabilizar internacionalmente qualquer Estado 
signatário da Declaração agora em estudo por desrespeito 
aos direitos e princípios trabalhistas consignados no 
documento, nem mesmo há como exigir um 
comportamento estatal positivo no sentido de harmonizar-
se às prescrições normativas ali contidas. 

Uma vez compreendida a questão formal acerca da 
natureza jurídica da Declaração Sociolaboral do Mercosul, é 
necessário agora observar o conteúdo embutido no referido 
documento. Desse modo, consoante Uriarte (2001), são 
direitos e princípios trabalhistas expressamente consagrados 
no diploma internacional os seguintes itens: não 
discriminação; direitos dos trabalhadores migrantes e 
fronteiriços; eliminação do trabalho forçado; idade mínima 
de acesso ao trabalho; direitos dos empregadores quanto a 
organização e direção técnica das empresas; liberdade de 
associação e proteção da atividade sindical; negociação 
coletiva; direito de greve; promoção de formas preventivas e 
alternativas de autocomposição de conflitos; fomento ao 
diálogo social nacional e internacional; fomento ao emprego 
e proteção dos desempregados; direito à formação 
profissional; direito à segurança e saúde no trabalho; direito 
do trabalhador à proteção das condições e ao ambiente de 
trabalho; compromisso de instituir e manter os serviços de 
inspeção do trabalho; e direito dos trabalhadores à 
seguridade social. 

Em termos gerais, a Declaração Sociolaboral do 
Mercosul (MERCOSUL, 1998) está composta de quatro 
partes. A primeira seção seria o seu preâmbulo, no total são 
dez parágrafos de considerações vestibulares; a segunda 
seção refere-se aos direitos individuais dos trabalhadores e 
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empregadores mercosurenhos, indo do artigo primeiro ao 
sétimo; a terceira seção é pertinente aos direitos coletivos 
dos atores sociais, indo do artigo oitavo ao décimo nono; e, 
por fim, a quarta seção, que vai do artigo vigésimo ao 
vigésimo quinto e refere-se às disposições de aplicação e de 
seguimento da DSLM, inclusive instituindo a Comissão 
Sociolaboral tripartite (trabalhada no item III.2.2) para zelar 
e motorizar os interesses trabalhistas. 

O Anexo B da presente tese doutoral exibe a versão 
definitiva da Declaração Sociolaboral do Mercosul na 
íntegra. Nesse momento, é recomendável a leitura do 
documento em referência para que o debate sobre a sua 
eficácia jurídica seja retomado no desenrolar do capítulo 
quatro, todavia sob o prisma dos direitos humanos. 

Com essa última reflexão, encerra-se o terceiro 
capítulo desta pesquisa. Agora que o bloco de integração do 
cone sul foi desenhado em linhas jurídicas gerais, é possível 
avançar no desenvolvimento da obra. 



CAPÍTULO IV 

“O MERCOSUL SOB O 
PRISMA DO 
TRABALHO 
DECENTE” 

 
1 O MODELO DE INTEGRAÇÃO NO CONE SUL 

 
Agora que a estrutura jurídica do Mercosul já é 

conhecida (capítulo terceiro), torna-se possível para a 
presente tese fixar um juízo categórico acerca de um padrão 
integracionista no âmbito mercosurenho. É exatamente esse 
o desiderato perseguido no momento inicial deste capítulo, 
pois necessário se faz para um válido acabamento desta 
pesquisa uma posição consolidada sobre o atual estágio de 
integração no cone sul, bem como sobre a ideologia político-
jurídica propagada pelo bloco aqui investigado. 

À luz de todas as informações trabalhadas 
anteriormente, dentre outros predicados, pode-se afirmar 
que o Mercosul é um bloco de integração permanente 
motorizado por uma organização internacional específica e 
aberta, dotada de personalidade e de responsabilidade 
jurídica perante a sociedade internacional. O padrão 
institucional assumido nesse processo integracionista é o 
intergovernamental associado à técnica do consenso entre os 
países membros para as tomadas de decisões intrabloco, 
outrossim é regulado por um ordenamento jurídico 
autônomo e conservador das mesmas marcas características 
encontradas no Direito Internacional Público (trabalhadas 
no capítulo um), quais sejam: a finalidade de cooperação 
universal; o caráter coordenativo entre os participantes da 
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sociedade internacional; a obrigatoriedade em relação aos 
sujeitos de Direito Internacional; e a primazia no que diz 
respeito às ordens jurídicas nacionais. 

O direito de integração do Mercosul possui como 
marco jurídico instituidor o Tratado de Assunção, 
documento que corresponde a um tratado carta-
constitucional, pois cuida do aspecto estruturante 
institucional e dos objetivos estratégicos do processo de 
integração em comento, além de fixar a principiologia 
norteadora do bloco do cone sul. Também fazem parte do 
contexto jurídico fundacional os protocolos constitutivos 
decorrentes do TA, sendo eles: o Protocolo de Ouro Preto; 
o Protocolo de Ushuaia; o Protocolo de Olivos; o Protocolo 
Constitutivo do Parlamento do Mercosul; o Protocolo de 
adesão da Venezuela; o Protocolo de Montevidéu; e o 
Protocolo de adesão da Bolívia. A essa totalidade de 
diplomas internacionais, atribui-se o patamar de direito 
originário no âmbito mercosurenho. 

Ainda sobre o referido ordenamento jurídico, em 
consequência do direito originário, surge uma outra porção 
de normas que recebem a nomenclatura de direito derivado. 
Isto é, são as regras unilateralmente criadas pelos órgãos 
institucionais do Mercosul com base nos tratados 
fundacionais e subordinadas a esses, para concretizar a 
integração no cone sul. 

Considerando a análise do corpo normativo 
mercosurenho (realizada no capítulo três), tanto originário 
quanto derivado, pode-se atestar que a essência de tal 
processo de integração é iminentemente econômica, logo as 
direções, os princípios, as decisões, os instrumentos, todos 
esses elementos estão condicionados ao objetivo maior do 
Tratado de Assunção, que é a formação de um mercado 
comum no cone sul. Os sintomas exibidos até aqui 
autorizam o diagnóstico de que o Mercosul apresenta uma 
tendência ao unidimensionalismo, o que significa afirmar 
que o bloco inclina-se para uma perspectiva de relativização 



Integração e Trabalho Decente | 203 
 

dos temas não econômicos (sociolaborais, culturais etc.) para 
que haja um foco agigantado na finalidade do livre comércio. 

Comprovadamente, o modelo Mercosul de 
integração não foge do padrão encontrado nas relações 
internacionais contemporâneas contextualizadoras do 
fenômeno da globalização, especialmente a econômica. O 
ideal do livre comércio veiculado por práticas neoliberais de 
abertura de mercados nacionais para o influxo estrangeiro, 
de pura competitividade da iniciativa privada, de franca 
movimentação financeira interpaíses, de desregulamentação 
e não intervenção estatal quanto à atividade econômica 
corresponde a noções que estão presentes no cenário atual e 
dão contornos definitivos acerca da natureza integrativa no 
cone sul. “Es cierto que el Mercosur fue concebido, preparado e 
impulsado por economistas y políticos o diplomáticos [...]” 
(SARDEGNA, 1995, p. 28). 

A integração desencadeada na parte mais austral da 
América do Sul contempla prioritariamente as questões 
atinentes ao comércio zonal e à sua liberação. O direito 
originário do Mercosul autoriza o entendimento agora 
esposado, uma vez que ele não trata de nenhum outro 
aspecto que não seja o econômico ou a organização 
institucional. Outrossim, tal percepção é reforçada quando 
se estuda a própria composição dos órgãos superiores 
mercosurenhos, haja vista que esses compartimentos estão 
dispostos de uma maneira interessada na manutenção do 
poder decisório intrabloco nas mãos dos representantes dos 
Poderes Executivos nacionais dos Estados membros, mais 
especificamente dos agentes governamentais advindos das 
áreas econômicas ou das relações exteriores. 

Perante as constatações acima expostas, a presente 
pesquisa não nega a existência de setores mercosurenhos 
encarregados de promover temas não econômicos, pois 
rejeitar esse fato consistiria em uma tremenda contradição 
diante do capítulo três desta tese. Compartimentos temáticos 
sociolaborais foram abordados em momentos pretéritos, por 
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exemplo, o Foro Consultivo Econômico-Social ou o 
Subgrupo de Trabalho n.º 10. O próprio direito de 
integração derivado – também tratado no capítulo três – 
atesta a participação do mundo do trabalho na seara do 
Mercosul. Para tal conclusão, basta lembrar das Decisões do 
CMC e das Resoluções do GMC, que também foram 
investigadas no passado. Todavia, apesar de tudo, a 
tendência ao unidimensionalismo (econômico) no cone sul é 
uma realidade. 

A coerência do raciocínio desenvolvido neste 
capítulo baseia-se no patamar subsidiário atribuído à 
dimensão integrativa ligada ao mundo do trabalho. A forma 
como é posicionada jurídica e institucionalmente a dimensão 
sociolaboral – alvo deste estudo – no âmbito do Mercosul é 
a prova cabal de que a ordem social é relativizada quando 
entra em ponderação com elementos atinentes ao comércio 
zonal e à sua liberação. 

Consoante foi provado, juridicamente, todos os 
diplomas normativos inerentes ao tema trabalhista estão 
relegados ao plano do direito de integração derivado. Sob o 
prisma institucional, nenhum dos órgãos laborais possui a 
perspectiva de poder decisório – uma atribuição legislativa e 
de mando – dentro do bloco de integração. Na melhor das 
hipóteses, cabe ao FCES o papel consultivo-recomendatório 
para orientar ações de alçada do Grupo Mercado Comum. 
No que concerne ao Conselho Mercado Comum, 
compartimento de cúpula do Mercosul, os gabinetes adjetos 
ao mundo do trabalho (Reunião dos Ministros do Trabalho 
e do Desenvolvimento Social, Instituto Social do Mercosul 
e o GANEMPLE) sempre estarão subordinados às 
autoridades que compõem o CMC, ou seja, aos Ministros das 
Relações Exteriores e aos Ministros da Economia de cada 
Estado membro. No âmbito do GMC, compartimento 
executivo do bloco, o mesmo fenômeno se repete. O 
Subgrupo de Trabalho n.º 10, a Comissão Sociolaboral e o 
Observatório do Mercado de Trabalho estão atrelados aos 
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mandos dos componentes do GMC (representantes dos 
Ministérios das Relações Exteriores, dos Ministérios da 
Economia e dos Bancos Centrais dos Estados membros). 
Logo, a dimensão econômica está no topo da pirâmide 
decisória na integração do cone sul, já o mundo do trabalho 
está abaixo. 

Avançando no delineamento do padrão 
integracionista agora em estudo, é imperioso desdobrar as 
repercussões causadas pela intergovernabilidade no 
Mercosul. Partindo do pressuposto de que a investigação 
realizada no capítulo três desta tese – acerca da estrutura 
jurídica e institucional – já forneceu evidências cristalinas de 
que o bloco do cone sul adotou esse tipo de integração, cabe 
agora lidar com as implicações advindas dessa escolha. 

No contexto mercosurenho, conforme propaga 
Almeida (2008), a intergovernabilidade institucional está 
posicionada no intuito de salvaguardar as atribuições 
soberanas dos Estados membros. Mediante o emprego da 
técnica do consenso para as tomadas de decisões intrabloco, 
os países participantes do processo evitam que os seus 
interesses sejam contrariados, bem como impedem a adoção 
de medidas integracionistas que causem a retirada de 
privilégios estatais. Essa realidade reflete precisamente a 
mentalidade predominante na América do Sul, ou seja, o 
apego aos elementos constitutivos e justificadores do 
Estado, mais especificamente ao conceito clássico de 
soberania (trabalhado no item I.2.2).  

O sistema intergovernamental representa a 
justaposição dos países participantes do processo de 
integração no cone sul, não havendo assim a superação da 
hegemonia dos Estados nacionais. Significa afirmar que há 
uma articulação entre os membros, contudo em um 
coeficiente de coesão brando, uma vez que os interesses 
estatais de cada membro são transportados para o domínio 
da integração, em que eles passam a concorrer com os 
empenhos e esforços mercosurenhos. Ato contínuo, a 
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harmonização desse concurso de pretensões no âmbito do 
Mercosul parece ser um obstáculo ao desenvolvimento do 
bloco, algo que ainda não foi superado. 

Devido a tais circunstâncias, não é simples que os 
países membros do bloco de integração cheguem a um 
consenso sobre matérias mais espinhosas. Quando esse 
descompasso acontece, Furlan (2010) costuma nomeá-lo de 
paralisia decisória. No orbe do Mercosul, é possível citar 
algumas medidas integracionistas que, por falta de consenso, 
foram abandonadas ou congeladas durante o processo de 
tomada de decisão. Do ponto de vista laboral, o principal 
fracasso foi o trancamento do projeto de carta social 
apresentado em dezembro de 1994, durante o encontro de 
Ouro Preto, de iniciativa da Coordenadora de Centrais 
Sindicais do Cone Sul. Em razão das atuações dos 
representantes governamentais, muito mais preocupados 
com os interesses econômicos, o referido documento nunca 
se tornou uma realidade. A paralisia decisória é um problema 
que deve ser equacionado no universo de qualquer processo 
de integração intergovernamental, e o Mercosul não é uma 
exceção. 

A disputa entre os interesses estatais e os objetivos 
traçados intrabloco multinacional denota mais outra 
síndrome que se abate sobre o Mercosul, a saber: a 
debilidade quanto ao estrito cumprimento do direito de 
integração por parte dos Estados. A paralisia decisória 
refere-se ao problema em que uma decisão não é adotada 
devido a um dissenso acontecido entre os participantes do 
bloco, logo não há motivo para falar-se em norma 
integracionista, pois ela nunca foi gerada. Todavia, tão grave 
quanto, a baixa eficácia do direito de integração 
mercosurenho reflete outra dificuldade profunda e também 
uma prática antijurídica.  

O capítulo três desta tese está permeado de 
normas, tanto originárias quanto derivadas, prescritivas de 
comportamentos e dirigidas aos Estados participantes do 
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processo de integração no sentido de pavimentar os rumos 
integracionistas. Entretanto, apesar de existirem e de 
possuírem validade formal, pergunta-se: tais normas são 
providas de eficácia jurídica em relação aos Estados 
membros? 

Analisando o direito de integração originário, é 
possível detectar que os países do cone sul deixam de 
garantir o estrito cumprimento de importantes tratados 
internacionais firmados dentro do marco jurídico 
fundacional do Mercosul. A primeira evidência apresentada 
é o inadimplemento do artigo primeiro do Tratado de 
Assunção (MERCOSUL, 1991), pois, passados mais de vinte 
anos da criação do bloco, o objetivo de constituir um 
mercado comum na porção mais austral da América do Sul 
ainda está longe de ser concretizado. A segunda evidência 
apontada é a incapacidade dos membros para formar 
perfeitamente a união aduaneira conjecturada pelo programa 
de liberação comercial predito no Anexo I do TA 
(MERCOSUL, 1991), haja vista que a tarifa externa comum 
mercosurenha continua perfurada por listas de exceções que 
excluem da unidade zonal uma série de setores produtivos 
nacionais. 

A última evidência vergastada refere-se ao ainda 
parcial funcionamento do PARLASUL, tendo em vista que 
o próprio Protocolo Constitutivo do Parlamento 
(MERCOSUL, 2005), por força das disposições transitórias, 
determinava a plena instalação dele até o fim do ano de 2014; 
portanto mais uma incongruência jurídica. Outrossim, o 
artigo sexto do mesmo Protocolo (MERCOSUL, 2005) 
também estipula o voto como direito, universal e secreto dos 
cidadãos dos Estados membros para a eleição dos 
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parlamentares mercosurenhos, contudo tal fato também não 
ocorre nos dias hodiernos106. 

O problema do estrito cumprimento do direito de 
integração do Mercosul parece ser mais um resultado da 
mentalidade estatal apegada à perspectiva clássica de 
soberania, geradora de comportamentos governamentais 
voláteis e titubeantes quanto ao engajamento firme ao 
processo de integração no cone sul. Em palavras mais 
objetivas, os governos estatais subscrevem compromissos 
integracionistas, porém, muitas vezes, deixam de garantir 
que os instrumentos jurídicos assinados ganhem efeitos 
práticos do ponto de vista material. 

A situação agora retratada faz com que as medidas 
integracionistas e, consequentemente, o próprio direito de 
integração caiam em uma espécie de limbo jurídico, pois, 
apesar da validade formal, não chegam a adquirir efeitos 
materiais – ou adquirem apenas parcialmente – perante as 
sociedades nacionais envolvidas e também diante da 
sociedade internacional. Em razão do apresentado sobre o 
bloco do cone sul, a literatura especializada deixa explícito 
que esse processo de integração é afetado por uma descrença 
quanto à consecução dos seus objetivos estratégicos. 

O entendimento de Borja (2011, p. 97) é o de que 
o Mercosul apresenta-se como o “resultado do 
deslocamento entre voluntarismo político e a efervescência 
retórica”. Já Malamud (2005, p. 422) prega que o Mercosul 
“is a case of cognitive dissonance, in which conventional political 
discourse reflects the expectations of its speakers rather than the real 
world”. Dito de outra forma, analisar os diplomas jurídicos 
mercosurenhos não é uma reflexão apurada sobre a realidade 
material, já que no seio do processo de integração em foco 
há um distanciamento considerável entre as normas 

                                                      
106 Para administrar o referido descumprimento, o CMC expediu a 
Decisão n.º 11/2014 em que ficou prorrogado o período de 
transição/implantação do PARLASUL para 31/12/2020. 
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positivadas no direito de integração e a eficácia jurídica delas, 
especialmente no que depende do estrito cumprimento dos 
Estados membros do bloco. 

No que concerne ao direito de integração derivado 
do Mercosul, o mesmo desrespeito é observado ao estudar-
se essa porção da ordem jurídica em comento, além disso 
mais uma nuance é somada a essa problemática. Refere-se 
aqui a outra prática antijurídica que tange ao 
descumprimento, ou pelo menos a demora injustificada, dos 
países membros do bloco para internalizar as normas 
mercosurenhas aos ordenamentos nacionais (trabalhado no 
item III.3). 

A referida nuance é uma desobediência frontal ao 
artigo quadragésimo segundo do Protocolo de Ouro Preto 
(MERCOSUL, 1994), pois representa a negativa por parte 
dos Estados membros em habilitar formalmente a norma de 
integração derivada para manifestar os seus efeitos jurídicos 
nos respectivos territórios nacionais. Logo, antes mesmo do 
aspecto material, nega-se ou retarda-se, dolosa ou 
culposamente, a validade formal do comando integracionista 
derivado. 

Para ilustrar o problema agora assinalado, 
considerando o período temporal entre 1991 e 2014, 
somente no que concerne ao assunto migração, o Foro 
Especializado Migratório do Mercosul catalogou vinte 
normas derivadas aprovadas e pertinentes ao tema em 
exemplo, todas dos tipos Decisões do CMC ou Resoluções 
do GMC. Todavia, desse universo, mesmo todas tendo sido 
aprovadas perante o processo decisório intrabloco, oito 
normas não estão vigentes devido a alguma ausência/retardo 
de algum(ns) Estado(s) membro(s) quanto à internalização 
no(s) respectivo(s) ordenamento(s) jurídico(s) nacional(is) 
(MERCOSUL, 2014). O elevado número carreado na 
estatística em comento denota a fragilidade do direito de 
integração derivado na seara mercosurenha, pois não há 
como falar em eficácia jurídica de uma norma que sequer 
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obteve validade formal. 
Consoante abordado no item III.3 desta tese e 

lastreado pelo artigo quadragésimo do POP (MERCOSUL, 
1994), vale repisar que no âmbito do Mercosul atua a 
vigência simultânea das normas derivadas, isto é, as 
Decisões, as Resoluções e as Diretrizes dos órgãos dotados 
de poderes decisórios somente podem ser ditas como 
vigentes após acontecida a incorporação normativa ao 
direito interno em todos os Estados membros do bloco de 
integração. Tal aspecto explica o drama jurídico delineado 
acima, pois o inadimplemento de um ou mais países impede 
formalmente que o diploma ganhe validade intrabloco. 

Por via das práticas antijurídicas acima delineadas, 
restou cristalino que o modelo Mercosul está impregnado de 
arestas a serem aparadas. O sistema intergovernamental 
instituído no bloco multinacional agregado ao direito de 
integração (originário e derivado) notabiliza-se pela 
coordenação entre os países participantes do processo, 
exatamente como ocorre com o DIP; logo, apesar de 
vinculante, o sistema legal mercosurenho somente conta 
com o instituto da responsabilidade internacional como 
ferramenta coercitiva para garantir o estrito cumprimento 
dos seus comandos normativos em relação aos Estados. 

Conforme discutido no capítulo primeiro, a 
responsabilidade internacional é o mecanismo disponível 
para compelir um sujeito público de direito ao efetivo 
adimplemento dos deveres assumidos perante a sociedade 
internacional e a sua ordem jurídica. Em respeito ao 
princípio da autodeterminação dos povos e também às 
soberanias nacionais, por regra, os Estados não são 
conduzidos coercitivamente ao cumprimento das 
imposições normativas, entretanto sofrem constrições 
capazes de reparar os danos causados por eles ao credor da 
obrigação inadimplida; assim, esses atos constritivos 
conduzem à crença de que o devedor passa a ser pressionado 
para, finalmente, cumprir de boa-fé o seu dever. Geralmente, 
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no campo do direito internacional lato sensu, tal preceito é 
suficiente para assegurar a eficácia da ordem jurídica em 
comento. 

Contudo, acontece que na seara jurídica do 
Mercosul, o instituto da responsabilidade parece não 
intimidar os países membros do bloco. Talvez a explicação 
esteja no fato de que, em sede de controle de legalidade 
exercido pelo Tribunal Permanente de Revisão, não há 
notícias de casos em que algum Estado membro tenha sido 
responsabilizado perante a Organização Internacional de 
integração por cometer alguma das duas antijuridicidades 
mencionadas nos parágrafos anteriores. A comprovação de 
tal assertiva pode ser encontrada no Laudo Arbitral de 
número 7 do referido tribunal. 

O TPR, conforme o entendimento manifestado no 
citado Laudo Arbitral (MERCOSUL, 2002), condenou e 
declarou a existência do descumprimento por parte da 
República Federativa do Brasil em incorporar ao seu 
ordenamento jurídico interno as disposições contidas nas 
Resoluções do GMC n.º 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 e 
71/98. Mesmo assim, ao país devedor da obrigação não 
restou qualquer responsabilização quanto ao desrespeito 
mencionado, nem mesmo uma condenação referente à 
reparação dos prejuízos causados pelo ato antijurídico 
cometido; apenas houve a declaração da ilegalidade cometida 
e a fixação de novo prazo para o adimplemento do dever de 
incorporar, sem a certeza material de que no futuro tal 
compromisso seja finalmente adimplido. Dessa forma, a 
debilidade ou a ausência de enforcement acaba por enfraquecer 
o sistema legal agora estudado. 

Avançando na crítica ao modelo Mercosul de 
integração, mister se faz retomar a perspectiva da hegemonia 
dos interesses dos Estados nacionais sobre as pretensões 
integracionistas. A respeito desse contexto, é válido 
considerar tal aspecto como um problema matricial, pois, 
originando-se dele, vários outros embaraços surgem; 
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inclusive, dois deles foram tratados acima (a paralisia 
decisória e a debilidade do estrito cumprimento do direito de 
integração). A hegemonia em comento torna-se 
institucionalizada, haja vista que ela aproveita-se do sistema 
intergovernamental para controlar os órgãos mercosurenhos 
dotados de poderes decisórios. 

O procedimento para tomada de decisões no seio 
do Mercosul já foi explicado no capítulo três desta tese, 
assim não é novidade afirmar que institucionalmente há um 
agigantamento do papel exercido pelos Poderes Executivos 
dos Estados membros do referido bloco, resultando no 
quase completo domínio governamental sobre os rumos do 
processo de integração. Para comprovar tal assertiva, 
aponta-se como evidência um fato esmiuçado outrora. 
Trata-se aqui da composição dos órgãos com poderes 
decisórios (o CMC, o GMC e a CCM), em que apenas 
agentes estatais estão autorizados a compor o primeiro 
escalão mercosurenho. A investigação realizada em 
momento pretérito, acerca do vigente organograma 
institucional do Mercosul (item III.2), provou que o Foro 
Consultivo Econômico-Social e o Parlamento são os dois 
únicos compartimentos que possuem um viés de 
composição não governamental, em que as sociedades sul-
americanas organizadas encontram algum espaço para 
dialogar internamente com as autoridades estatais dentro do 
Mercosul. 

Sobre os dois compartimentos frisados, vale 
destacar que o PARLASUL ainda não pode ser reconhecido 
como um fórum democrático dentro do esquema 
institucional do cone sul, conforme ele havia sido idealizado. 
Apesar de o Protocolo Constitutivo do Parlamento positivar 
em seu artigo primeiro (MERCOSUL, 2005) a representação 
dos cidadãos oriundos dos territórios nacionais que 
compõem o bloco de integração, esse comando normativo 
ainda possui a sua eficácia jurídica mitigada. Nos dias atuais, 
devido ao descumprimento dos Estados quanto à eleição 
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direta dos parlamentares, o PARLASUL continua 
representando os congressos nacionais de cada membro, 
uma vez que o seu funcionamento é parcial e em 
desconformidade com o seu próprio Protocolo 
Constitutivo. 

No que concerne ao FCES, foi dito anteriormente 
que a sua relevância é resultante do seu caráter representativo 
da sociedade civil organizada, estando esse compartimento 
adequado ao princípio da Democracia (participativa). 
Porém, o referido Foro é relegado ao plano recomendativo-
consultivo, consistindo em um prestador de assessoria ao 
GMC quanto aos temas integracionistas de sua competência. 
Tal situação empalidece qualquer perspectiva de abertura ao 
diálogo social intrabloco de integração, pois: 1) não há 
obrigatoriedade do GMC em consultar o FCES, existindo 
apenas uma faculdade do órgão executivo; 2) não há uma 
garantia de implementação das propostas lançadas pelos 
segmentos sociais representados no FCES, tudo depende da 
análise do GMC; e 3) não é mandatório que as opiniões 
emanadas no FCES sejam levadas em consideração pelo 
GMC em um processo decisório. 

O controle governamental implementado pelos 
Estados membros sobre a esfera institucional do bloco do 
cone sul fomenta os comentários confeccionados pela 
literatura especializada, no sentido da existência de um 
déficit democrático agudizado no âmbito do Mercosul, já 
que os órgãos dotados de poderes decisórios estão ocupados 
exclusivamente por indicações políticas advindas dos 
governos nacionais, não havendo qualquer envolvimento 
democrático direto dos segmentos sociais sul-americanos. 
Concordam com esse entendimento Cortina e Robles 
(2006), Mansueti (2001), Pizzolo (2010), além de outros 
estudiosos do assunto. Tal fato é paradoxal, uma vez que a 
democracia é um princípio norteador do processo de 
integração agora em estudo (trabalhado no item III.1.1), 
igualmente um tema abarcado pelo ordenamento jurídico 
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originário mediante a pactuação de dois Protocolos 
internacionais (Protocolo de Ushuaia e o de Montevidéu), 
ambos ratificados por todos os participantes do bloco 
multinacional. 

Essa nuance evidencia o discurso retórico existente 
no Mercosul, pois o bloco cai em contradição ao proclamar-
se adepto ao princípio da Democracia, contudo sem 
oportunizar uma representação adequada aos cidadãos sul-
americanos, nem mesmo um fórum apropriado ao diálogo 
com a sociedade civil organizada no bojo inerente às 
tomadas de decisões integracionistas. É fácil revelar o 
entendimento de que o modelo de integração praticado no 
processo agora estudado fundamenta-se na concentração 
dos poderes decisórios nas mãos dos Poderes Executivos 
nacionais, excluindo assim a contribuição direta advinda das 
sociedades mercosurenhas. 

Em linhas gerais, o primeiro item do capítulo 
quatro desta pesquisa realizou uma explicação acerca das 
características predominantes do modelo Mercosul de 
integração, bem como definiu alguns apontamentos a 
respeito dos principais entraves ao desenvolvimento do 
processo em foco. 

Dessa forma, com a finalidade de tornar a corrente 
tese doutoral mais didática, mister se faz a feitura de um rol 
memorial sobre as compreensões fixadas até o presente 
momento, logo foi visto que: 1) existe uma tendência 
mercosurenha ao unidimensionalismo econômico, 
afastando a dimensão sociolaboral do epicentro 
integracionista; 2) os interesses estatais particulares às nações 
participantes do bloco competem com os empenhos de 
desenvolvimento do próprio Mercosul; 3) o sistema 
intergovernamental é conveniente aos interesses estatais por 
permitir o controle dos governos membros no que tange às 
tomadas de decisões intrabloco; 4) o apego aos interesses 
estatais dos membros, somado ao sistema 
intergovernamental no Mercosul, ocasiona a manifestação 
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de entraves como a paralisia decisória e o déficit 
democrático; e 5) a baixa eficácia jurídica dos comandos 
positivados no âmbito do direito de integração 
mercosurenho e a debilidade do enforcement relativo aos países 
participantes são desdobramentos diretos da existência de 
uma primazia dos interesses estatais nacionais sobre as 
pretensões integracionistas. 

As marcas distintivas do modelo Mercosul, bem 
como os seus pontos críticos elencados acima, sintetizam e 
confirmam o conhecimento teórico exarado no capítulo 
primeiro desta pesquisa, mais especificamente nos itens I.4.1 
e I.4.2. Isto é, a supranacionalidade e o direito comunitário 
– ramo sui generis do Direito – congregam-se melhor com os 
níveis mais avançados da escala de integração, como o 
mercado comum, a união econômica e monetária e a 
integração econômica, haja vista proporcionar um aparato 
jurídico-institucional capaz de conduzir os blocos 
multinacionais rumo à construção de uma área monetária 
ótima. Em outra vereda, o sistema intergovernamental e o 
direito de integração – ramo especializado do DIP – 
congregam-se melhor com os níveis mais iniciais da escala 
de integração desenvolvida por Sardegna (1995), por 
exemplo, a zona de livre comércio e a união aduaneira. Nesse 
quadro, não há a perspectiva de se buscar as altas taxas de 
mobilidade de bens, de serviços e de fatores produtivos 
intrínsecos ao aparecimento das áreas monetárias ótimas, 
teoria pensada por Mundell (1961). 

Com isso, resta provado que o arquétipo 
intergovernamental adjunto ao direito de integração não é 
compatível com os níveis mais avançados de integração. 
Baumann, Canuto e Gonçalves (2004) professam 
categoricamente que a partir do nível referente ao mercado 
comum é inafastável para os processos de integração o 
emprego do sistema supranacional associado a um 
ordenamento jurídico comunitário, pois, somente assim, as 
políticas macroeconômicas internas e externas podem ser 
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dispostas harmonicamente e de forma simultânea para 
assegurar a mobilidade de bens, de serviços e de fatores 
produtivos. 

Em razão de todo o exposto, o modelo Mercosul 
de integração resulta destoante quanto ao objetivo de 
construir um mercado comum na parte mais austral da 
América do Sul. Devido aos pontos de tensões trabalhados 
anteriormente, não é sem motivos que o citado bloco 
multinacional continua aprisionado no formato de união 
aduaneira imperfeita e com severas dificuldades para 
progredir na marcha integracionista. 

Do ponto de vista jurídico-institucional, a corrente 
tese comprovou de maneira peremptória que existem 
incongruências e entraves importantes no processo de 
integração estudado. Dessa feita, é preciso examinar a 
ideologia presente no Mercosul para que se possa obter uma 
melhor compreensão acerca das limitações delineadas acima. 
 
1.1 A VIGENTE IDEOLOGIA INTEGRACIONISTA 

 
Uma vez percebido que o mercado comum no 

âmbito do cone sul ainda permanece uma pauta para o 
futuro e considerando que o objetivo primeiro do Tratado 
de Assunção jaz obstaculizado de consecução, é pertinente 
entender que os problemas esquematizados no item anterior 
estão intrinsecamente conectados com o conjunto de 
convicções abstratas definidoras desse processo de 
integração. 

Sopesando o diagnóstico feito anteriormente, de 
que o processo de integração no cone sul está enquadrado 
conforme o padrão da globalização econômica, constatou-se 
que as relações internacionais desenvolvidas intrabloco estão 
sujeitas a produzir os efeitos – que podem ser positivos e/ou 
negativos – explicados no item II.2 da presente obra. Em 
outras palavras, assim como a globalização, o Mercosul 
possui a potência para impulsionar o desenvolvimento 
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econômico dos seus membros, bem como para promover a 
circulação de ideias, a interação de pessoas, bens e serviços, 
a propagação de novas tecnologias, a ebulição de capital e 
fluxos financeiros, dentre outros fatores; contudo, 
igualmente, fazem parte desse orbe integracionista 
problemas como a manutenção da pobreza e das 
desigualdades sociais, a perseverança de níveis altos de 
desemprego, a fragilidade das economias diante das crises 
externas, a propagação do trabalho precário e/ou informal, 
a prática do dumping social em escala internacional etc. 

Vasculhando a literatura especializada na 
integração mercosurenha, notadamente a porção com maior 
vocação social, parece ser consenso a opinião de que o bloco 
pesquisado apresenta severas dificuldades para atingir os 
seus objetivos estratégicos, sobretudo, o fato de que os 
efeitos positivos gerados no seio do Mercosul são 
insuficientes para combater as mazelas sociais espalhadas 
pelos territórios dos Estados membros. Nessa vereda, segue 
o pensamento de Katz sobre o processo em comento: 

 
Las normas de libre comercio regional que introduce el tratado 
multiplican el empobrecimiento y la desigualdad social. Las 
reglas financieras del convenio favorecen a las grandes empresas 
en desmedro de los campesinos y la pequeña producción. Los 
subsidios que contempla el acuerdo aumentan las subvenciones 
a los capitalistas que ya controlan el poder económico de 
Sudamérica. El MERCOSUR no es un proyecto para 
revertir la explosión de pobreza, miseria y precarización 
laboral que generó el neoliberalismo. Al contrario, permite 
convalidar estos atropellos y facilita el aprovechamiento 
patronal de las condiciones de explotación que legó la década 
del ’90… Este padecimiento se ha extendido a los obreros 
descalificados y a los jóvenes desocupados […] más grave que 
el endeudamiento externo y la especialización exportadora es 
la continuidad de políticas de ajuste que provocaron una 
inédita expansión de la precarización y el desempleo. La 
miseria absoluta ya no recae solamente sobre los campesinos 
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expulsados de sus tierras, sino que se extiende también a los 
obreros descalificados y a los jóvenes desocupados. El resultado 
de esta tragedia social ha sido un mayor ensanchamiento de la 
desigualdad social, que alcanza en América Latina niveles 
muy superiores a cualquier otra zona del planeta107. 

 
Em comprovação ao afirmado acima, Cortina e 

Robles apresentam os seguintes dados: 
 

No obstante el crecimiento de las exportaciones en la región 
del Mercosur, la experiencia latinoamericana demuestra que 
los resultados en términos de empleo no han sido lo 
suficientemente dinámicos: el efecto inmediato ha sido una 
caída en el ritmo de crecimiento del empleo y un cambio en la 
composición de los puestos de trabajo en términos de baja 
calidad, subempleo y creciente deterioro salarial. Entre 1990 
y 1996, cuatro de cada cinco nuevos empleos eran creados en 
el sector informal108. 

 
Consoante denotam os dados transcritos acima, a 

integração unidimensional implementada no âmbito do 
Mercosul, orientada preponderantemente para o ensejo 
econômico, representa uma ideologia sustentada no dogma 
do livre comércio, em que os laços de aproximação entre os 
países membros do bloco seriam constituídos a partir da 
busca pelo desenvolvimento econômico e pelo incremento 
no fluxo de capital entre as nações participantes, logo, as 
relações bases interpaíses seriam de cunho mercadológico, 
em que o comércio seria o fator de unidade das sociedades. 
A constatação acima aponta para um processo 
mercosurenho voltado para a formação de uma sociedade de 
mercado. 

                                                      
107 KATZ, Claudio. El rediseño de América Latina: ALCA, MERCOSUR y 
ALBA. Buenos Aires: Luxemburg, 2006. p. 63. 

108 CORTINA, Rubén; ROBLES, Alberto José. Mercosur, integración y 
sociedad de trabajo. Buenos Aires: Corregidor, 2006. p. 66. 
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Considerando que o processo de integração no 
cone sul possui mais de vinte anos de duração, o atual 
modelo Mercosul não foi capaz de superar os problemas 
delineados em momentos anteriores, continuando até a 
presente data inadimplente quanto à consecução dos seus 
objetivos estratégicos mais primários. Logo, pode-se afirmar 
que o paradigma ideológico mercosurenho não é eficiente, 
pois o bloco não foi capaz de mobilizar os países membros, 
nem mesmo as sociedades nacionais envolvidas, no sentido 
de concretizar a convergência em torno da integração. 

Em termos gerais, conforme Sardegna (1995), a 
literatura especializada atesta que as práticas comerciais não 
habilitam o surgimento de laços sociais de solidariedade 
entre países parceiros, pois a dinâmica mercantilista 
pressupõe uma luta entre aparatos estatais nacionais para 
garantir a atuação dos seus agentes comerciais; 
verdadeiramente, há uma competição entre os sujeitos de 
direito para que um possa sobressair-se financeiramente 
sobre o outro. Isto é, quando tal condição é desdobrada no 
âmbito das relações internacionais, geralmente acontecerá 
uma situação de primazia de um Estado sobre os demais 
parceiros, fazendo, dessa forma, aflorar uma perspectiva de 
prevalência dos interesses mais benéficos a um país 
individualmente. 

No caso mercosurenho, os laços mercadológicos 
existentes entre os países seriam ligações jurídicas e artificiais 
incapazes de reconhecer liberdades básicas quanto à livre 
circulação de pessoas, mercadorias, serviços, bens, fatores 
produtivos etc. Tal delineamento autoriza o entendimento 
de que não há um sentimento de solidariedade entre os 
Estados membros, nem entre as sociedades abarcadas, pois 
a natureza integracionista vigente intrabloco não permite 
uma unidade social sólida. Já que os vínculos interpaíses 
apoiam-se majoritariamente em atos de comércio zonal, os 
interesses e deveres mútuos firmados na perspectiva do 
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Mercosul tornam-se pálidos e mitigados pelas pretensões 
estatais. 

Não é sem motivos que o Mercosul permanece 
adepto ao sistema intergovernamental de integração, ao 
mesmo tempo que também não consegue aprofundar a 
coesão dentro do bloco multinacional, além de permanecer 
aprisionado no formato de uma união aduaneira imperfeita 
e sem expectativa para a consecução de um mercado comum 
no cone sul. Falta solidariedade social entre os membros, ou 
seja, um liame que efetivamente seja capaz de reunir as 
vontades políticas estatais, bem como os mais relevantes 
segmentos das sociedades civis organizadas envolvidas no 
processo, em torno da integração sul-americana. 

As convicções e preocupações assentadas em todo 
o período de vigência do Mercosul sempre foram de alçada 
econômica. O comércio zonal e a sua liberação constituem 
os motes essenciais do processo de integração em comento, 
logo, a ideologia mercadológica implementada não construiu 
relações de solidariedade entre os países membros do bloco, 
ao contrário, sempre incentivou a competitividade comercial 
entre eles. Está provado que o modelo Mercosul de 
integração, ideologicamente, é incompatível com os 
preceitos ostentados pela sociedade internacional no que 
concerne à perspectiva da justiça social e do 
desenvolvimento econômico equitativo e sustentável. 

As práticas liberalizantes do comércio zonal 
associadas à globalização econômica predatória 
implementadas no orbe mercosurenho são motivos 
geradores, ou agravantes, das mazelas sociais mencionadas 
exaustivamente em momentos anteriores. A concentração 
de renda, a precarização do trabalho, o desemprego, o 
dumping social em larga escala, entre outras, são repercussões 
oriundas da aplicação obtusa dos ideais integracionistas já 
vergastados, dando conta também de que o mundo do 
trabalho representa apenas mais um fator produtivo, mais 
um custo a ser reduzido. 
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A ótica estritamente mercadológica implementada 
no bloco do cone sul é responsável pelo fraco 
desenvolvimento do processo de integração em comento. A 
ausência de solidariedade social, a primazia dos interesses 
estatais nacionais, o déficit democrático, o apego ao sistema 
intergovernamental e a debilidade quanto à eficácia jurídica 
do direito de integração demonstram obstáculos que 
precisam ser superados caso os países mercosurenhos ainda 
desejem implementar um mercado comum na porção mais 
austral da América Latina. 

Pertinentes são as palavras de Godio (2005, p. 121), 
quando afirma: “[…] el comercio, si bien es fundamental, no integra 
a las personas sino que las pone en contacto. Lo que integra y une a las 
personas en las sociedades es el trabajo”. 

 
2 A RELAÇÃO ENTRE OS EIXOS 

ESTRATÉGICOS DO TRABALHO DECENTE E A 
DIMENSÃO SOCIOLABORAL DO MERCOSUL 

 
O atual modelo de integração implementado no 

cone sul demonstrou-se ineficiente no que tange ao 
atingimento dos objetivos fixados no âmbito do direito de 
integração originário mercosurenho, especialmente no que 
se refere ao marco regulatório do Tratado de Assunção. Fato 
já comprovado nesta obra foi que, jurídica e 
institucionalmente, as perspectivas e projeções de natureza 
econômica sempre foram as prioridades dentro do processo 
de integração em comento, embora nunca tenham sido 
alcançadas em sua inteireza. Outrossim, também restou 
evidenciado que a ordem social intrabloco multinacional 
sempre foi relegada a um plano jurídico-institucional 
subsidiário, de pouco impacto e sem penetração no que 
concerne aos procedimentos para tomadas de decisões 
dentro do Mercosul. 

Conforme foi demonstrado no deslinde do capítulo 
dois da presente tese, as políticas de respeito e de promoção 
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ao mundo do trabalho corporificadas sob a insígnia do 
trabalho decente servem como pilares para escorar a ordem 
social engendrada dentro de um processo de integração, 
sobretudo os que apresentam níveis mais profundos de 
coesão, como, por exemplo, um mercado comum ou uma 
união econômica e monetária. O caso do Mercosul não é 
uma exceção a essa regra, exatamente por isso a relação 
existente entre a dimensão sociolaboral mercosurenha e os 
eixos estratégicos definidos pela Organização Internacional 
do Trabalho para o trabalho decente passa a ser alvo da 
corrente investigação científica. 

Em um ato de memória, consoante trabalhado no 
capítulo dois, vale lembrar que são consideradas pela OIT 
como eixos estratégicos para o trabalho decente as seguintes 
políticas sociolaborais: a geração de mais e melhores 
empregos; a extensão da proteção social; a promoção dos 
direitos no trabalho; e o fortalecimento do diálogo social e 
do tripartismo. Além disso, também entram nesse contexto 
os preceitos fundamentais relativos à noção de equidade e de 
trabalho inaceitável (a ser abolido). 

Diante do quadro exposto até o presente 
momento, com o intuito de certificar a influência, ou não, 
do signo do trabalho decente na vigente dimensão 
sociolaboral do Mercosul, é necessário aproveitar as 
informações catalogadas e depuradas no desenvolvimento 
do capítulo três da presente obra. Igualmente, faz-se mister 
aprofundar a investigação acerca dos compartimentos 
institucionais mercosurenhos que possuam algum 
desempenho atinente ao mundo do trabalho, bem como a 
pesquisa sobre o direito de integração derivado no que se 
refere às normas trabalhistas intrabloco. Esse cenário aponta 
para a perfeita noção do estado atual de desenvolvimento da 
ordem social dentro do bloco do cone sul, especialmente 
tendo como referência os patamares civilizatórios mínimos 
promovidos pela Organização Internacional do Trabalho em 
face do conceito de trabalho decente. 
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Portanto, em sua continuidade, a corrente obra 
passa a considerar as políticas de promoção e de salvaguarda 
do labor engendradas no orbe do Direito Internacional do 
Trabalho, mais especificamente as disposições contidas na 
Declaração da OIT sobre a Justiça Social para uma 
Globalização Equitativa, como paradigma para auferir a 
existência da influência, ou não, dos eixos estratégicos 
nomeados acima na dimensão sociolaboral do Mercosul. 
Nessa vereda, tal verificação é pautada pelo preceito 
insculpido no artigo I item A da Declaração retro 
mencionada: 

 
Num contexto marcado por mudanças aceleradas, 
os compromissos e esforços dos Membros e da 
Organização visando a colocar em prática o mandato 
constitucional da OIT, particularmente pelas normas 
internacionais do trabalho, para situar o pleno 
emprego produtivo e o trabalho decente como 
elemento central das políticas econômicas e sociais, 
deveriam basear-se nos quatro igualmente 
importantes objetivos estratégicos da OIT, sobre os 
quais se articula a Agenda do Trabalho Decente e 
que podem resumir-se da seguinte forma: i) 
promover o emprego criando um entorno 
institucional e econômico sustentável [...]; ii) adotar 
e ampliar medidas de proteção social – seguridade 
social e proteção dos trabalhadores – que sejam 
sustentáveis e estejam adaptadas às circunstâncias 
nacionais [...]; iii) promover o diálogo social e 
tripartismo como os métodos mais apropriados [...]; 
iv) respeitar, promover e aplicar os princípios e 
direitos fundamentais no trabalho, que são de 
particular importância, tanto como direitos como 
condições necessárias para a plena realização dos 
objetivos estratégico [...]109. 

                                                      
109 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. 
Conferência Internacional do Trabalho (Org.). Declaração da OIT sobre a 
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Outrossim, ainda em tempo, também não se pode 

olvidar de considerar o comando contido no artigo I, item 
B, do mesmo documento internacional: 

 
Os quatro objetivos estratégicos são indissociáveis, 
interdependentes e se reforçam mutuamente. A falta 
de promoção de qualquer um deles prejudicaria a 
realização dos demais. Para obter maior impacto, os 

esforços destinados a promovê-los deveriam 
compor uma estratégia global e integrada da OIT em 
benefício do Trabalho Decente. A igualdade entre 

homens e mulheres e a não discriminação devem ser 
consideradas questões transversais no marco dos 
objetivos estratégicos mencionados 
anteriormente110. 

 
Assim, a análise engendrada abaixo é segmentada 

conforme a disposição simbiótica dos eixos estratégicos 
estabelecidos pela OIT, pois, de acordo com a ótica 
capitaneada pelo Direito Internacional do Trabalho, é 
primordial assimilar a interdependência existente entre eles 
como característica essencial para a consecução do trabalho 
decente. 

 

                                                      
Justiça social para uma Globalização Equitativa. Genebra, 2008. Disponível 
em: <http://www.oit.org.br/sites/default/ 
files/topic/oit/doc/declaracao_oit_globalizacao_213.pdf>. Acesso em: 
06 jan. 2014. 

110 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. 
Conferência Internacional do Trabalho (Org.). Declaração da OIT sobre a 
Justiça social para uma Globalização Equitativa. Genebra, 2008. Disponível 
em: <http://www.oit.org.br/sites/default/ 
files/topic/oit/doc/declaracao_oit_globalizacao_213.pdf>. Acesso em: 
06 jan. 2014. 
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2.1 O FOMENTO AO EMPREGO DECENTE: MAIS E 
MELHORES POSTOS DE TRABALHO 

 
O primeiro eixo, ou objetivo, estratégico agora 

estudado possui um duplo viés. O fomento ao emprego, em 
um primeiro momento, trata das políticas públicas relativas 
à propulsão quantitativa dos números de ocupações em cada 
país membro do Mercosul, ou mesmo considerando o 
somatório dos mercados de trabalho nacionais para 
constituir uma única praça, ou seja, um mercado de trabalho 
comum. Em outra via, a criação de mais empregos também 
se refere a ocupações promotoras do desenvolvimento e do 
bem-estar humano, capazes de dignificar a pessoa enquanto 
trabalhador; logo, igualmente, pondera-se acerca de um 
aspecto qualitativo. 

Em verdade, sob a ótica do trabalho decente, não é 
suficiente apenas gerar empregos, também se faz necessário 
garantir a sua qualidade. Imbuída desse espírito, a OIT cunha 
o termo “emprego decente”, pois busca proporcionar uma 
alternativa de combate ao subemprego, ao informalismo das 
relações trabalhistas, ao trabalho precário e a outras mazelas 
existentes nos dias atuais. Em palavras mais objetivas, 
significa asseverar que as ocupações devem ser capazes de 
retirar o indivíduo da pobreza, assim como garantir uma 
atividade laboral e um meio ambiente de trabalho compatível 
com a dignidade da pessoa humana. 

Ciente do viés quantitativo e qualitativo inerente às 
políticas de fomento ao emprego, a investigação acerca da 
dimensão sociolaboral do Mercosul prossegue considerando 
a produção normativa derivada do Conselho Mercado 
Comum. Portanto, sobre o tema sociolaboral em referência, 
um passo importante dado pelo órgão máximo 
mercosurenho para reconhecer a imprescindibilidade do 
fator emprego dentro do processo de integração do cone sul 
foi a positivação da Recomendação CMC n.º 02/03 
(MERCOSUL, 2003), pois o referido diploma aconselha 
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“que os Estados Partes mantenham a questão do emprego 
em caráter prioritário em todas as instâncias institucionais, 
cujas decisões tenham implicações com o referido tema”. 

A priorização da questão do emprego dentro 
Mercosul repercutiu jurídica e institucionalmente. Na 
perspectiva da estrutura organizacional do bloco 
mercosurenho, em decorrência de tal movimento, o Grupo 
de Alto Nível “Estratégia Mercosul de Crescimento do 
Emprego” (já trabalhado no capítulo três) foi criado, mais 
especificamente por via da Decisão CMC n.º 46/04 
(MERCOSUL, 2004). 

Sob o ponto de vista jurídico, mais pertinente para 
o corrente momento, a priorização intrabloco da questão do 
emprego fez brotar algumas normas relevantes para o 
desenvolvimento da temática sociolaboral no Mercosul, 
logo, o impacto no direito de integração derivado é notório. 
Por si só, a já mencionada Decisão CMC n.º 46/04 é 
emblemática, uma vez que, além de criar o GANEMPLE, 
positiva em seu preâmbulo as seguintes disposições de 
fomento ao emprego decente: 

 
Que os Estados Partes do MERCOSUL estão 
determinados a inserir o tratamento de medidas de 
combate ao desemprego e de geração de emprego de 
qualidade de forma prioritária na agenda de trabalho 
do MERCOSUL [...] Que constitui desafio para o 
MERCOSUL inserir o emprego de qualidade no 
centro das estratégias de desenvolvimento, a fim de 
construir instrumentos de política capazes de 
favorecer a inclusão social; Que na Conferência 
Regional de Emprego do MERCOSUL, realizada 
em abril de 2004, em Buenos Aires, os Ministros do 
Trabalho dos Estados Partes concordaram com a 
elaboração de uma estratégia de crescimento do 
emprego no MERCOSUL; Que a XXV Reunião do 
Conselho do Mercado Comum endossou o mandato 
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para a elaboração de uma estratégia de crescimento 
do emprego no MERCOSUL [...]111.  

 
Consoante comprova o trecho acima descrito, a 

Decisão do CMC agora em estudo emana o entendimento 
consensual dos Estados membros do Mercosul no sentido 
de fazer do fomento ao emprego – de qualidade – uma 
ferramenta estratégica para a inclusão social intrabloco. 
Assim, a mesma norma derivada reforça o aspecto prioritário 
do tema e comanda a sua inserção na agenda permanente de 
trabalho do bloco do cone sul. Todo esse contexto, por sua 
vez, leva ao desenvolvimento de uma Estratégia Mercosul de 
Crescimento do Emprego. 

O artigo terceiro112 da Decisão CMC n.º 46/04 
(MERCOSUL, 2004) é retilíneo ao atribuir ao GANEMPLE 
a obrigação de estipular bases conceituais, metodológicas e 
operacionais para a implantação da EMCE. A obrigação em 
referência é adimplida no ano de 2006 com a Decisão CMC 
n.º 04/06 (MERCOSUL, 2006); logo, com o advento da 
citada norma derivada, o bloco mercosurenho positivou um 
conjunto de políticas públicas com o desiderato de motorizar 
a inclusão social no Mercosul por via do fomento ao 
emprego de qualidade. 

Debruçando-se por um momento sobre a EMCE, 
é imperioso perceber que o referido documento jurídico 
assimila importantes características advindas do signo do 
trabalho decente, inclusive citando-o nominalmente no 

                                                      
111 MERCOSUL. Decisão do Conselho Mercado Comum n. 46, de 16 
de janeiro de 2004. Estratégia Mercosul de Crescimento do Emprego. Belo 
Horizonte, Disponível em: 
<http://www.mercosul.gov.br/normativa/decisoes/2004/mercosul-
cmc-dec-no-46-04-1/mercosul-cmc-dec-no-46-04/>. Acesso em: 24 
jan. 2014. 

112 Artigo 3 – O Grupo de Alto Nível deverá elaborar as bases 
conceituais, metodológicas e operacionais para a implementação da 
Estratégia MERCOSUL de Crescimento do emprego. 
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artigo segundo113 da Decisão CMC n.º 04/06 (MERCOSUL, 
2006). Observando o mesmo artigo e também o artigo 
terceiro114 da Decisão CMC (MERCOSUL, 2006) em 
comento, novamente fica reforçada a priorização da questão 
do fomento ao emprego de qualidade. Tal perspectiva é 
comprovada, uma vez que os referidos artigos prescrevem a 
criação do trabalho decente e do emprego de qualidade 
como condicionantes para a implementação das políticas 
econômicas, produtivas, laborais e sociais adotadas dentro 
do Mercosul. 

Dito de outra forma, com a implementação da 
EMCE, teoricamente, o fomento de mais e melhores 
empregos passou a ser um objetivo estratégico 
mercosurenho com força normativa emanada dos poderes 
decisórios do Conselho Mercado Comum (direito de 
integração derivado), sendo capaz de influenciar as políticas 
sociolaborais intrabloco e também as políticas de natureza 
econômica e comercial. 

Analisando com mais detalhamento a Estratégia 
Mercosul de Crescimento do Emprego, Decisão CMC n.º 
04/06 (MERCOSUL, 2006), é possível identificar que o 
documento fixa como bases conceituais dois pilares, quais 
sejam: “1) a articulação de políticas macro-meso e 
microeconômicas com as trabalhistas, sociais e educativas, 
com o objetivo de gerar condições de criação de empresas e 
de emprego digno, e 2) o respeito e cumprimento dos 

                                                      
113 Artigo 2 – Instruir o Grupo Mercado Comum e seus órgãos auxiliares, 
a que, no desenvolvimento de suas ações, se outorgue prioridade à 
articulação das políticas econômicas, sociais e laborais com a finalidade 
de gerar trabalho decente e emprego de qualidade. 

114 Artigo 3 – Instruir o Grupo Mercado Comum para que aqueles órgãos 
do MERCOSUL com competência em temas de política econômica, 
produtiva, laboral e social realizem os esforços necessários para o 
levantamento de informação sobre o impacto que tais políticas terão na 
geração de condições para a criação de trabalho decente e emprego de 
qualidade. 
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princípios e direitos do trabalho”. Ou seja, dois pontos 
convergentes com o signo do trabalho decente. Em 
desdobramento aos pilares retro citados, a mesma norma 
prescreve quais são os mecanismos para a execução da 
EMCE, logo, transcrevem-se abaixo os mais adequados ao 
signo do trabalho decente: 

 
− O cumprimento das Normas sobre direitos 
trabalhistas de cada um dos países e as convenções 
da OIT ratificadas por cada um deles, assim como, 
os princípios e direitos do trabalho contidos na 
Declaração Sociolaboral do MERCOSUL. − 
Propiciar a ratificação pelos países das Convenções 
da OIT. − Fortalecimento do diálogo social em suas 
múltiplas formas e níveis, desde a cooperação e as 
consultas tripartites regionais e nacionais até a 
negociação coletiva [...] − A implementação de 
Políticas de Emprego que podem ser passivas – 
destinadas a diminuir situações de pobreza 
associadas à condição de desemprego – ou ativas, 
intervindo na demanda ou oferta de trabalho ou 
mediante a intermediação trabalhista que facilite o 
acesso de trabalhadores a postos de trabalho. Do 
lado da oferta, serão analisadas as tendências 
demográficas a médio e longo prazo no bloco 
regional. Neste âmbito, as políticas governamentais 
em matéria de educação e formação profissional, 
saúde e proteção social constituem dimensões 
essenciais. − A execução de uma política de 
formalização progressiva daqueles setores e 
unidades produtivas da economia informal [...] – O 
fortalecimento das administrações do trabalho e dos 
sistemas de inspeção do trabalho, e a incorporação 
nas políticas de investimento público e de fomento 
produtivo de salvaguardas e condições relativas ao 
registro de trabalho [...]115. 

                                                      
115 MERCOSUL. Decisão do Conselho Mercado Comum n. 04, de 20 
de janeiro de 2006. Estratégia Mercosul de Crescimento do Emprego. Córdoba. 
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Mais um aspecto a ser examinado dentro do marco 

regulatório da EMCE, bem como no campo de atuação do 
GANEMPLE, é a metodologia de trabalho encampada pela 
Decisão CMC n.º 04/06 (MERCOSUL, 2006). Com o 
intuito de concretizar as medidas e os objetivos estratégicos 
de fomento ao emprego decente, restou positivado que a 
instrumentalização da Estratégia Mercosul seria perpetrada 
mediante a confecção de diretrizes regionais para o 
crescimento do emprego; ato contínuo, tais diretrizes 
regionais, por sua vez, também seriam operacionalizadas por 
planos de empregos nacionais. A ideia central é que haja um 
alinhamento entre cada segmento – regional e nacional – e 
que, harmonicamente, os Estados membros realizem ações 
coordenadas em seus respectivos territórios para a 
consecução de acréscimos em matéria de emprego, 
quantitativa e qualitativamente. 

No tocante às diretrizes regionais da EMCE, graças 
à atuação do GANEMPLE dentro do exercício do seu 
mandato institucional, os países mercosurenhos chegaram a 
um consenso quanto às suas bases. A Decisão CMC n.º 
19/07 cuidou de positivar o entendimento do bloco no 
sentido de fixar dois pilares como diretrizes regionais para a 
Estratégia Mercosul de Crescimento do Emprego, são eles: 

 
1. Promover o desenvolvimento das micro, 
pequenas e médias empresas (MIPeMEs), de 
cooperativas, de agricultura familiar e a integração de 
redes produtivas, incentivando a 
complementaridade produtiva no contexto da 
economia regional; 2. Orientar investimentos 
públicos e privados em mão de obra e setores 

                                                      
Disponível em: 
<http://www.mercosul.gov.br/normativa/decisoes/2004/mercosul-
cmc-dec-no-46-04-1/mercosul-cmc-dec-no-46-04/>. Acesso em: 27 
jan. 2014. 
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estratégicos da economia, tais como infraestrutura e 
novas tecnologias, entre outros116. 

 
Nessa perspectiva, conforme determina o artigo 

segundo117 da Decisão CMC n.º 19/07 (MERCOSUL, 2007), 
uma vez que as diretrizes regionais da EMCE estão 
estabelecidas, os países membros do bloco do cone sul ficam 
recomendados a elaborar os seus próprios planos nacionais 
para o crescimento do emprego, obviamente, sempre 
respeitando e buscando a sintonia com as balizas 
constituídas dentro do processo de integração 
mercosurenho. 

Para finalizar o estudo acerca da EMCE, é preciso 
retomar a análise da Decisão CMC n.º 04/06 (MERCOSUL, 
2006) e associá-la à Resolução GMC n.º 45/08 
(MERCOSUL, 2008), pois, dessa forma, torna-se possível 
compreender o papel significativo exercido pelo 
Observatório do Mercado de Trabalho do Mercosul no 
contexto do fomento ao emprego decente. 

Para falar com retidão a respeito das funções 
institucionais desempenhadas pelo OMTM – no que tange a 
EMCE –, faz-se necessário lembrar das informações já 
trabalhadas no capítulo três da presente tese doutoral, em 
que restou consignado que a missão do referido organismo 
é a de municiar os Estados membros com dados científicos 
e informações acreditadas do ponto de vista institucional 

                                                      
116 MERCOSUL. Decisão do Conselho Mercado Comum n. 19, de 28 
de junho de 2007. Diretrizes regionais para a Estratégia de Crescimento no 
Emprego no Mercosul. Assunção. Disponível em: 
<http://www.mercosul.gov.br/normativa-
privada/copy2_of_normativa/decisoes/2007/mercosul-cmc-dec-no-
19-07/mercosul-cmc-dec-no-19-07/>. Acesso em: 23 dez. 2014. 

117 Artigo 2 – Recomendar aos Estados Partes que, considerando a 
Estratégia Regional para o Crescimento do Emprego, promovam a 
elaboração de Planos Nacionais de Emprego conforme as orientações e 
objetivos estabelecidos nas Diretrizes Regionais aprovadas. 
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quanto às políticas públicas de emprego, trabalho e salários. 
Outra informação relevante e já comprovada mediante a 
leitura do Anexo A desta obra diz respeito ao fato de o 
Observatório em comento ser considerado um gabinete 
auxiliar e subordinado ao Grupo Mercado Comum, logo, de 
agora em diante, também se analisam a postura e a atuação 
desse órgão executivo quanto ao tema emprego. 

A Resolução GMC n.º 45/08 (MERCOSUL, 2008) 
foi responsável por positivar o atual formato jurídico, bem 
como por atribuir as competências funcionais do 
Observatório do Mercado de Trabalho do Mercosul, 
portanto, diante da análise da falada norma mercosurenha, é 
seguro atestar que ela foi influenciada pela Decisão CMC n.º 
04/06 (MERCOSUL, 2006), isto é, amoldurada para abarcar 
a Estratégia Mercosul de Crescimento do Emprego. 

Para certificar a assertiva acima, basta uma leitura 
rápida do preâmbulo118 da Resolução GMC n.º 45/08 
(MERCOSUL, 2008). Outra justificativa para a mesma 
assertiva é que tal influência expressa-se cabalmente quando 
as duas normas derivadas apontam para a mesma direção, no 
sentido de estabelecer o OMTM como um gabinete de apoio 
ao GANEMPLE, estando apto para, entre outras 
atribuições, assessorá-lo tecnicamente no que concerne ao 
implemento da EMCE. Para iluminar um pouco mais a 
relação existente entre o Observatório e a Estratégia, 
recomenda-se a leitura do artigo quarto (já transcrito em 
momento anterior) da Resolução GMC n.º 45/08 
(MERCOSUL, 2008), pois nele restam consignadas todas as 
funções do citado organismo. 

Diante das características apontadas acerca do 
OMTM, resta inconteste que o direito de integração 
derivado, tanto o oriundo do CMC quanto o advindo do 

                                                      
118 TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro 
Preto, as Decisões n. 46/04, 35/05, 04/06 e 19/07 do Conselho do 
Mercado Comum e a Resolução n. 115/96 do Grupo Mercado Comum. 
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GMC, deferiu ao referido Observatório um papel relevante 
no que toca às políticas de fomento ao emprego decente, 
uma vez que, hodiernamente, ele é o responsável pela 
produção, coleta, análise e difusão de informação sobre o 
mercado de trabalho no bloco do cone sul, assim como pelo 
assessoramento aos países membros na formulação de 
planos nacionais – harmônicos com as diretrizes regionais – 
para a criação de mais e melhores empregos. 

Isso posto, uma vez concretizada a análise das 
principais entidades institucionais e das normas 
mercosurenhas pertinentes ao fomento do emprego de 
qualidade, é seguro sedimentar o entendimento de que existe 
uma influência do trabalho decente na dimensão 
sociolaboral do Mercosul, pelo menos no que concerne ao 
eixo estratégico agora estudado. Sob a ótica jurídica, não há 
como negar que o marco regulatório da ordem social 
intrabloco de integração é inspirado pelos preceitos fixados 
pela Organização Internacional do Trabalho, logo, a 
convergência mostra-se marcante. 

As normas de integração geradas pelo poder 
decisório inerente ao Conselho Mercado Comum e ao 
Grupo Mercado Comum citadas acima são provas 
incontestes do alinhamento jurídico existente entre o 
contexto mercosurenho e o signo do trabalho decente. A 
dimensão sociolaboral do Mercosul busca aproximar-se do 
Direito Internacional do Trabalho, contudo, mostra-se 
imperioso perceber que tal esforço é carreado, 
institucionalmente, nos compartimentos com mandato 
trabalhista, são exemplos o GANEMPLE e o OMTM. Para 
utilizar a sigla cunhada por Cortina e Robles (2006, p. 111), 
são os “OSL [organismos sociolaborales]”. 

Cumpre frisar que os organismos sociolaborais 
mercosurenhos não possuem poder decisório, isto é, 
competências legislativas e de mando. Portanto, cada norma 
apontada anteriormente exprime o fato de que o tema da 
geração de mais e melhores empregos foi submetido aos 
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trâmites para tomada de decisão dentro dos compartimentos 
superiores do Mercosul – o CMC e o GMC – e, ao fim, foi 
declarado apto para fazer parte do direito de integração 
derivado. 

Sob o ponto de vista institucional, tal parecer 
positivo significa uma conquista de ordem social, pois, 
conforme explicado no capítulo três da presente tese, devido 
à natureza e à composição dos órgãos dotados de poderes 
decisórios estarem atreladas às autoridades governamentais 
interessadas na dimensão econômica da integração do cone 
sul, as conquistas sociais não são tão frequentes, tendo em 
conta o cenário unidimensional econômico do bloco. Para 
que as referidas conquistas aconteçam, é necessário 
convencer, dentro do processo decisório, que as políticas 
sociolaborais impactarão positivamente nos planos de livre 
comércio zonal. 

Retomando o raciocínio anterior, a sintonia entre o 
trabalho decente e a dimensão sociolaboral do Mercosul 
existe, considerando o alinhamento jurídico entre ambos no 
que concerne à matéria de fomento ao emprego de 
qualidade, todavia a convergência em comento restringe-se 
ao âmbito do direito de integração derivado. Observa-se que 
todos os diplomas normativos relativos ao tema agora em 
estudo estão posicionados na porção do ordenamento 
jurídico decorrente da atividade legislativa dos órgãos 
mercosurenhos superiores. Nenhuma evidência normativa 
foi encontrada dentro da porção originária do direito de 
integração do Mercosul. 

A última constatação feita acima confirma o 
diagnóstico realizado no item IV.1 da presente obra, isto é, 
o direito de integração originário do Mercosul não trata de 
nenhum outro aspecto que não seja o econômico ou a 
organização institucional, assim, o fomento ao emprego de 
qualidade não é materialmente constitucional dentro da 
ordem jurídica do bloco do cone sul. Diante do cenário 
agora retratado, juridicamente é lícito entender que o mundo 
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do trabalho bem como a dimensão sociolaboral estão 
relegados a um orbe subsidiário, sem penetração para 
influenciar os rumos do processo de integração em foco. 
Dito de outra forma, hierarquicamente, as políticas de 
incentivo ao emprego decente estão subordinadas às 
pretensões de liberação do comércio zonal, portanto, a 
dimensão econômica está acima das salvaguardas sociais. 

Em outra vereda, para terminar a atual análise, o 
fato de as políticas de fomento ao emprego decente estarem 
exclusivamente posicionadas no orbe do direito de 
integração derivado reflete mais uma nuance jurídica. Com 
tal formato, as normas de incentivo ao emprego tornam-se 
mais suscetíveis de afetação quanto aos problemas jurídicos 
expostos no item IV.1 da corrente obra, quais sejam: a baixa 
eficácia jurídica do direito de integração do Mercosul e a 
paralisia decisória que embaraça o processo para a tomada 
de decisões intrabloco. Ou seja, o nível de segurança jurídica 
e de fortaleza normativa decresce quando se compara com a 
porção originária do ordenamento mercosurenho. 

Sendo assim, com base nos resultados encontrados 
e expostos acima, é seguro avançar para o próximo eixo 
estratégico. 

 
2.2 A EXTENSÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL E A 
PROMOÇÃO DOS DIREITOS NO TRABALHO 

 
Dando seguimento à corrente obra, faz-se 

necessário perceber que na continuação da investigação 
agora engendrada uniram-se dois eixos estratégicos 
referentes ao signo do trabalho decente em um único 
momento. Aqui serão trabalhados os horizontes relativos à 
extensão da proteção social ao trabalhador mercosurenho e 
também à promoção dos seus direitos no trabalho. 

Insta chamar a atenção para o fato de que os dois 
eixos estratégicos agora em foco resvalam-se 
conceitualmente, assim, é preferível abordá-los na mesma 
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seção. Além disso, ambos os eixos compreendem um bojo 
dilatado de assuntos trabalhistas possíveis, a serem 
considerados nos seus respectivos contextos. Com efeito, é 
de bom alvitre fixar alguns critérios investigativos para 
garantir o bom deslinde da presente obra. 

O mais correto para o andamento é apegar-se 
novamente ao ponto de vista exposto pela Organização 
Internacional do Trabalho na sua Declaração sobre a Justiça 
Social para uma Globalização Equitativa, mais 
especificamente no já mencionado artigo I item A (OIT, 
2008), onde são elencados alguns tópicos trabalhistas 
inerentes aos objetivos estratégicos lidados agora, a saber: 
ampliação da seguridade social; condições de trabalho 
saudáveis e seguras; liberdade de associação e sindical; 
reconhecimento do direito a negociação coletiva; entre 
outros. 

Ainda versando sobre o ponto de vista positivado 
no diploma referenciado acima, dessa vez no artigo I, item B 
(OIT, 2008), também será abarcada na presente pesquisa a 
noção de equidade no trabalho (promoção da igualdade e 
não discriminação) e de trabalho inaceitável (a ser abolido). 
Os dois elementos citados, congruentes com o pensamento 
da OIT, perpassam o conceito de trabalho decente e 
encontram aplicação em todos os seus eixos estratégicos, 
contudo, é na extensão da proteção social e na promoção 
dos direitos no trabalho que ambos ganham maior 
intensidade e notoriedade. Por esse motivo, a questão da 
equidade e do trabalho inaceitável será tratada em conjunto 
e no decorrer desta seção, porém, sem olvidar que eles 
também habitam o fomento ao emprego decente e o 
incentivo ao diálogo social e ao tripartismo. 

Mais um critério a ser considerado nesta 
investigação é o tópico referente à circulação de 
trabalhadores entre os países componentes do cone sul. Em 
face da base teórica discorrida no capítulo um (item I.3.2) da 
presente tese acerca dos processos de integração e os seus 
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níveis, levando em conta que a consecução de um mercado 
comum é o objetivo cabal do Mercosul e, ainda, que, no 
contexto do mercado comum, a livre circulação de fatores 
produtivos necessariamente significa a livre circulação de 
trabalhadores, é mandatório que esse elemento seja fixado 
como parâmetro para se chegar a um diagnóstico acreditado 
sobre o bloco em estudo. 

Todos os pontos fixados acima servirão de 
parâmetros investigativos e serão analisados na presente 
seção. O primeiro assunto trabalhista investigado como 
critério de verificação da influência, ou não, do trabalho 
decente na dimensão sociolaboral do Mercosul diz respeito 
às condições de trabalho no que se refere à saúde e à 
segurança dos obreiros nos Estados membros do bloco do 
cone sul. A melhor forma de abordar a questão em comento 
é percebê-la pelo prisma da inspeção do trabalho. 

Sobre as condições do ambiente de trabalho, 
somente pelas lentes proporcionadas pelos procedimentos 
de inspeção laboral é que se torna possível a checagem acerca 
da eficiência das normas trabalhistas de proteção à saúde e à 
segurança dos trabalhadores. 

Na atual conjuntura institucional do Mercosul, 
sobre a inspeção do trabalho, é de se destacar a atuação do 
Subgrupo de Trabalho n.º 10. Foi no seio desse gabinete 
adjunto ao Grupo Mercado Comum que a relevância do 
referido assunto obteve destaque com mais ênfase e, 
consequentemente, acabou por ganhar impulso dentro da 
ordem social mercosurenha. A iniciativa do SGT n.º 10 
realçou a necessidade de que o ordenamento jurídico de 
integração versasse acerca da inspeção das condições de 
trabalho nos Estados do bloco do cone sul. 

Com efeito, a Decisão do CMC n.º 32/06 
(MERCOSUL, 2006) – intitulada condições mínimas do 
procedimento de inspeção do trabalho no Mercosul – nasceu 
para positivar uma listagem de itens essenciais a serem 
considerados em qualquer ato fiscalizatório trabalhista nos 
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territórios dos Estados membros do bloco. Insta destacar 
que, mesmo a referida norma sendo oriunda do Conselho 
Mercado Comum, o preâmbulo do documento remete-se 
aos esforços despendidos no âmbito de atuação do SGT n.º 
10 (adjunto ao GMC), haja vista que em sucessivas reuniões 
foi ele que sustentou a inafastabilidade do tema em estudo e 
também acordou quanto aos itens fiscalizatórios essenciais. 

Claramente, a Decisão do CMC n.º 32/06 
intenciona a harmonização dos procedimentos de inspeção 
em todos os países mercosurenhos. Transcrevem-se abaixo 
os patamares mínimos fiscalizatórios a serem implantados 
nos Estados do Mercosul: 

 
a) Condições Gerais do Trabalho: - O registro dos 
trabalhadores de acordo com a documentação 
trabalhista exigível e os organismos de seguridade 
social correspondentes; - O cumprimento das 
normas que regulamentam a jornada de trabalho 
legal ou convencional; - A proibição do trabalho 
infantil. b) Condições de Higiene e Segurança no 
Trabalho: - Máquinas e Ferramentas: existência de 
proteções adequadas para evitar riscos aos 
trabalhadores; - Provisão de elementos de trabalho e 
equipamentos de proteção pessoal; - Provisão de 
água potável; - Provisão de proteção contra incêndio 
e meios de escape adequados; - Uso adequado, 
proteção e informação sobre as substâncias 
perigosas que se manipulem; - Proteção que evite ou 
minimize os riscos elétricos; - Provisão de banheiros 
e vestuários; - Proteção adequada em aparelhos para 
içar, elevadores de carga e elevadores; - Existência 
de caixas de primeiros socorros conforme os riscos 
existentes; - Controle da contaminação ambiental: 
existência de gases e/ou poeiras no ambiente de 
trabalho; - Risco de queda de pessoas: existência de 
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proteção e resguardo adequados de andaimes, 
escadas e outros119. 

 
Do rol elencado na norma derivada mercosurenha, 

frisa-se que todos os elementos trabalhistas constantes, de 
alguma forma, conectam-se aos eixos estratégicos relativos 
ao trabalho decente. Por exemplo, a checagem quanto ao 
registro laboral e previdenciário do trabalhador está 
interligada ao fomento do emprego decente (item IV.2.1), 
pois garante a qualidade da ocupação e previne o 
informalismo nas relações empregatícias dentro dos 
territórios mercosurenhos. Já a proibição do trabalho infantil 
está atrelada à noção de trabalho inaceitável, a ser abolido. 
Em sua completude, a alínea B transcrita acima se refere à 
certificação das condições saudáveis e seguras do ambiente 
de labor. Em suma, os elementos transcritos conformam os 
requisitos mais rasteiros a serem verificados por todos os 
inspetores do trabalho dentro do Mercosul e todos esses 
requisitos apontam para a perspectiva do trabalho decente. 

Retomando a atuação do SGT n.º 10, outra norma 
derivada que adveio da sua iniciativa e que versa sobre o 
assunto da inspeção do trabalho no contexto do Mercosul é 
a Resolução do GMC n.º 22/09 (MERCOSUL, 2009). Nela, 
fica positivado o Plano Regional de Inspeção do Trabalho 
do Mercosul, em que se reiteram todos os aspectos 
abarcados pela Decisão do CMC n.º 32/06 e também se 
articulam duas frentes principais de atuação, quais sejam: a 
ação fiscalizadora propriamente dita; e a formação e a 
capacitação do profissional inspetor. 

                                                      
119 MERCOSUL. Decisão do Conselho Mercado Comum n. 32, de 15 
de dezembro de 2006. Condições mínimas do procedimento de inspeção do 
trabalho no Mercosul. Brasília. Disponível em: 
<http://www.mercosul.gov.br/normativa-
privada/copy2_of_normativa/decisoes/2006/mercosul-cmc-dec-no-
32-06/mercosul-cmc-dec-no-32-06/>. Acesso em: 08 jan. 2015. 
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Sobre a Resolução GMC n.º 22/09 (MERCOSUL, 
2009), é mandatório perceber que o documento atrela o 
Programa Regional de Inspeção do Trabalho à proibição do 
trabalho infantil, bem como ao objetivo de facilitar a 
circulação de trabalhadores no Mercosul (ambos os 
elementos citados ainda serão tratados na corrente seção). 
Assim, no corpo da norma derivada em comento, consta o 
seguinte comando jurídico: “Da mesma forma, é necessário 
que o PRITM seja considerado de forma articulada com os 
objetivos, funcionamento e campos de aplicação do Plano 
Regional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
do MERCOSUL, aprovado pela Resolução GMC N. 36/06 
e o objetivo de facilitação da circulação dos trabalhadores no 
MERCOSUL”. Com isso, fica expresso o entrelaçamento 
dos assuntos trabalhistas agora vergastados. 

O Plano Regional de Inspeção do Trabalho do 
Mercosul é a prova cabal de que o assunto trabalhista 
referente às condições saudáveis e seguras do ambiente de 
trabalho possui espaço cativo dentro do leque de atuação do 
SGT n.º 10, sem falar do espaço galgado pelo tema citado 
dentro do direito de integração do Mercosul (derivado). 

Avançando na investigação, o próximo assunto a 
ser tratado na corrente obra habita a porção do Direito 
Coletivo do Trabalho, isto é, doravante serão observados os 
aspectos jurídicos e institucionais mercosurenhos sobre a 
liberdade de associação, a liberdade sindical e o 
reconhecimento do direito à negociação coletiva. 

Na atual conjuntura do cone sul, o tema juscoletivo 
está consignado juridicamente no corpo da Declaração 
Sociolaboral do Mercosul (Anexo B desta obra). Aqui cabe 
o lembrete de que a DSLM será trabalhada de forma 
profunda em uma seção própria, logo, por hora, é suficiente 
entender que o artigo oitavo do documento (MERCOSUL, 
1998) lida com o tema da liberdade de associação, o artigo 
nono (MERCOSUL, 1998) trata da liberdade sindical, o 
décimo (MERCOSUL, 1998), da negociação coletiva e o 



Integração e Trabalho Decente | 241 
 

décimo primeiro (MERCOSUL, 1998) do instituto de greve. 
Em concreto, insta perceber que o referido tratado 
internacional, em sentido amplo (conforme o item III.4.1), é 
o responsável por carrear o tema juscoletivo no processo de 
integração mercosurenho. 

A investigação realizada a respeito do ordenamento 
jurídico do Mercosul aponta para o fato de que a parte 
originária do direito de integração desconhece o referido 
tema. Quanto à porção derivada do mesmo sistema jurídico, 
apenas duas breves menções foram detectadas, mesmo assim 
em ocasiões não específicas ao tema juscoletivo, ou seja, 
dentro de normas que lidam com outros assuntos. 

A primeira menção foi feita no contexto do marco 
regulatório relativo à Estratégia Mercosul de Crescimento do 
Emprego (trabalhado no item IV.2.1), Decisão do CMC n.º 
04/06 (MERCOSUL, 2006), mais especificamente na parte 
onde são fixados os objetivos estratégicos da EMCE 
concernentes ao cumprimento dos princípios e Direito do 
Trabalho. Em tal momento, consta: “Fortalecimento do 
diálogo social em suas múltiples formas e níveis, desde a 
cooperação e as consultas tripartites regionais e nacionais até 
a negociação coletiva”. A segunda menção refere-se ao Plano 
para Facilitar a Circulação de Trabalhadores no Mercosul, no 
qual o tema juscoletivo aparece como tarefa específica para 
implementar a mobilidade de mão de obra; nesse caso, 
consta: “Compilar informações sobre a negociação coletiva 
nos Estados Partes [...] Analisar e identificar possíveis linhas 
de ação comuns para incorporação de cláusulas de 
negociação coletiva em cada Estado Parte para facilitar a 
circulação de trabalhadores”.  

Percebe-se que apenas a questão da negociação 
coletiva se faz presente nas ocasiões normativas citadas 
acima, mesmo assim de forma superficial e ocasional, sem 
tratar diretamente de uma implantação efetiva de um sistema 
coletivo de relações trabalhistas dentro da ordem 
sociolaboral desenvolvida no Mercosul. Denota-se em 
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ambas as situações descritas que não existe um conjunto 
normativo instituído no que se refere aos temas juscoletivos, 
ao contrário, os trechos transcritos anteriormente dão a 
entender que a negociação coletiva é uma meta a ser 
conquistada futuramente. 

Esse é o principal resultado a que se chega quando 
se investiga o ordenamento jurídico do Mercosul sob a ótica 
dos institutos coletivos de trabalho: não há uma via 
institucional, nem jurídica, que viabilize os procedimentos 
negociais ou mesmo as liberdades básicas relativas ao 
universo juscoletivo. Tudo isso parece permanecer em uma 
pauta para o futuro dentro do processo de integração 
mercosurenho.  

Em apertada síntese, no âmbito jurídico do 
Mercosul, o Direito Coletivo do Trabalho foi idealizado na 
DSLM, entretanto, não foi materializado em nenhuma 
porção do direito de integração (originário ou derivado), 
simplesmente o tema juscoletivo foi condenado a um limbo 
integracionista. Esse é um exemplo clássico do problema que 
afeta todo o ordenamento jurídico de integração e, também, 
em especial, a Declaração Sociolaboral do Mercosul (que 
será tratada no item IV.3). 

Para terminar, quanto a esse particular, cabe aqui 
uma menção honrosa no sentido de reconhecer a atuação 
exitosa da Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul, 
inclusive já citada no capítulo três da presente obra. É 
importante comunicar o trabalho pioneiro realizado pela 
CCSCS, pois ela é o único exemplo bem-sucedido de uma 
entidade sindical transnacional com legitimidade 
representativa em todos os Estados membros do Mercosul. 
Hodiernamente, entre outras organizações, compõem a 
referida Coordenadora as seguintes centrais nacionais 
(CCSCS, 2004): Confederación General del Trabajo 
(Argentina); CTA de los Trabajadores (Argentina); Central 
de los Trabajadores de la Argentina; União Geral dos 
Trabalhadores (Brasil); Central Única dos Trabalhadores 
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(Brasil); Força Sindical (Brasil); Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil; Central Bolivariana Socialista de 
Trabajadores (Venezuela); Central Nacional de Trabajadores 
(Paraguai); Central Única de los Trabajadores – Autentica 
(Paraguai); Plenario Intersindical de Trabajadores (Uruguai); 
entre outras. 

Caso existisse um sistema institucional negocial 
mercosurenho, a estrutura defensora dos obreiros já estaria 
formada na figura da CCSCS, porém se sabe que esta não é 
a atual conjuntura do Mercosul. Um grande exemplo das 
ações engendradas pela referida Coordenadora no processo 
de integração do cone sul foi a proposta de formulação de 
uma Carta Social de direitos fundamentais no trabalho 
(tratada no item III.4), proposta que antecedeu e acabou por 
culminar na elaboração da DSLM. Enfim, o atual papel da 
CCSCS consiste em representar as classes de trabalhadores 
dentro dos procedimentos de diálogo social desenvolvidos 
nos organismos sociolaborais do Mercosul (será trabalhado 
no item IV.2.3), especialmente perante o Subgrupo de 
Trabalho n.º 10 e o Foro Consultivo Econômico-Social, ou 
seja, uma participação mais voltada para o universo 
institucional político do bloco. 

Mais um assunto trabalhista a ser checado na 
corrente investigação sobre o Mercosul é a circulação de 
trabalhadores intrabloco. Aqui, no presente contexto, vale 
recordar que a alta taxa de mobilidade dos fatores produtivos 
é uma marca distintiva de um processo de integração de nível 
três (SARDEGNA, 1995). Logo, favorecer a liberdade de 
acesso de trabalhadores de um Estado membro aos postos 
de trabalho em outros países do bloco é uma condição sem 
a qual resta impossível a construção de um mercado comum; 
essa é a certeza teórica ditada pela doutrina internacionalista 
acerca do fenômeno da integração regional (capítulo um). 

É imperioso destacar que a livre circulação de 
trabalhadores não implica apenas o deslocamento de pessoas 
sem restrições de trânsito entre países da mesma zona de 
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integração, ou seja, um aspecto atinente ao universo da 
migração internacional; em verdade, o assunto agora tratado 
versa sobre algo mais profundo, uma vez que se refere ao 
deslocamento de pessoas sem impeditivos para o exercício 
profissional sob a proteção das legislações trabalhistas e 
previdenciárias nacionais. Em palavras mais objetivas, 
significa afirmar que dentro da zona de integração será 
dispensado o mesmo tratamento a todos os trabalhadores 
que possuam nacionalidades dos Estados membros do 
bloco, assim, tais obreiros estarão servidos da proteção social 
proporcionada pelos sistemas jurídicos nacionais quanto à 
disciplina trabalhista e à previdenciária. 

Diante dessas considerações, permite-se entender 
que a livre circulação de trabalhadores encontra sustentáculo 
na noção de equidade, mais especificamente na não 
discriminação. Congruente ao afirmado anteriormente, a 
equidade é um conceito presente em todos os eixos 
estratégicos relativos ao trabalho decente, mas é na extensão 
da proteção social e na promoção dos direitos no trabalho 
que tal preceito fundamental manifesta-se com mais 
intensidade. Logo, a igualdade no trato entre os 
trabalhadores que ocupam postos de emprego dentro da 
zona formada pelo mercado comum, indiferentemente de 
nacionalidade, mostra-se um objetivo a ser galgado, pois a 
discriminação laboral acaba por enfraquecer o sentimento de 
solidariedade social (tratada no capítulo dois), tão necessária 
para o fortalecimento de qualquer processo de integração. 

Outra percepção que também deve ser destacada 
no âmbito da circulação de trabalhadores é o fato de que ela 
deve ser viabilizada pela ampliação da seguridade social 
dentro da zona de integração, pois, para que haja uma 
condição mínima de migração de mão de obra, é inafastável 
que os ordenamentos jurídicos nacionais produzam um 
sistema coordenado de seguridade social com cobertura 
paritária em todos os Estados membros do bloco. 
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Considerando os entendimentos acima, doravante 
será realizada a análise institucional e jurídica da integração 
no Mercosul sobre a circulação de trabalhadores, inclusive 
avaliando a perspectiva da ampliação da seguridade social 
entre os países membros do bloco. 

O primeiro documento apreciado sobre a migração 
de mão de obra é a Decisão do CMC n.º 64/10 
(MERCOSUL, 2010). A referida norma mercosurenha 
derivada lida com a implantação de um plano de ação para a 
constituição de um Estatuto da Cidadania do Mercosul, logo, 
entre outras medidas e objetivos estratégicos, fixa-se a 
iniciativa de desenvolvimento de um plano regional em 
matéria de facilitação da circulação de trabalhadores como 
meio para se atingir uma maior mobilidade de pessoas, bens, 
serviços etc. 

Institucionalmente, incumbiu-se o Subgrupo de 
Trabalho n.º 10 no sentido de motorizar a discussão acerca 
da livre circulação de trabalhadores nos territórios dos 
Estados componentes do Mercosul, além disso, restou a esse 
gabinete adjunto do Grupo Mercado Comum o dever de 
proceder as bases para a formulação do citado plano 
regional. 

Com isso, em grande parte fruto da atuação do 
SGT n.º 10, foi positivada a Resolução do GMC n.º 11/13 
(MERCOSUL, 2013) sobre o plano para facilitar a circulação 
de trabalhadores no Mercosul. No corpo da norma derivada 
em comento, está expresso que o tema da migração de mão 
de obra é complexo e interage com outros fatores 
sociolaborais, quais sejam: 

 
Em cada eixo, a própria complexidade da 
mobilidade dos trabalhadores leva a interagir com 
diversas situações, fatores ou relações que, com suas 
lógicas e efeitos políticos e sociais próprios, estão 
contidos dentro da mobilidade, e denominam-se 
dimensões; quais sejam: - Normativa, - Cooperação 
Interinstitucional, - Emprego, - Seguridade Social, - 
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Trabalhos temporários nos Estados Partes, - Papel 

dos atores sociais, - e Difusão, sensibilização e 

conscientização dos direitos dos trabalhadores do 
MERCOSUL120. 

 
Analisando a mesma Resolução do GMC n.º 11/13 

(MERCOSUL, 2013), dessa vez sobre o cenário normativo 
para a implementação do plano regional em comento, o 
documento positiva: “Analisar a normativa MERCOSUL 
relativa à circulação de trabalhadores. Efetuar um 
levantamento das normas internas de cada Estado Parte 
relativas à matéria e analisar sua incidência na circulação de 
trabalhadores do MERCOSUL”. Ou seja, no âmbito do 
bloco do cone sul, a circulação de trabalhadores não é algo 
pronto, vários aspectos estão sendo construídos com o fim 
de, um dia, conquistar-se a fluidez na mobilidade de mão de 
obra entre os países mercosurenhos. Nesse contexto, tendo 
em conta que o plano regional é de 2013, levantar as normas 
internas de cada Estado parte relativas à circulação de 
trabalhadores significa afirmar que ainda resta pendente a 
harmonização dos ordenamentos jurídicos nacionais para 
uma condição mínima de mobilidade. 

Nessa vereda, especificamente quanto às 
legislações trabalhistas nacionais, a harmonização desses 
ordenamentos jurídicos visa ao estabelecimento de 
condições de trabalho aproximadas, com proteções sociais 
similares que sejam capazes de impedir a concorrência 
desleal e a prática do dumping social entre os membros do 
bloco de integração. Em outras palavras, os Direitos do 
Trabalho nacionais devem possuir uma sintonia entre os 

                                                      
120 MERCOSUL. Resolução do Grupo Mercado Comum n. 11, de 10 de 
julho de 2013. Plano para facilitar a circulação de trabalhadores no Mercosul. 
Montevidéu. Disponível 
em:<http://www.mercosul.gov.br/normativaprivada/copy2_of_norm
ativa/resolucao/2013/mercosul-gmc-res-no11-13/>. Acesso em: 08 
jan. 2015. 
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Estados mercosurenhos, do contrário, tal desnivelamento 
poderá ocasionar o sacrifício de um mercado de trabalho ou 
de um sistema jurídico nacional em específico enquanto os 
demais países do bloco aproveitam-se do desequilíbrio para 
faturar financeiramente. 

Congruente ao pensamento exarado por Triches 
(2003), a circulação de trabalhadores no Mercosul é um dos 
fatores integracionistas que menos avançaram durante o 
amadurecimento da integração no cone sul, muito em razão 
da letargia no que concerne à harmonização das legislações 
trabalhistas nacionais. Consequentemente, esse aspecto 
continua uma pauta para o futuro. 

No que toca à extensão da proteção previdenciária, 
ao examinar-se o Mercosul, a impressão que se obtém é de 
que esse âmbito está bem mais adiantado em comparação 
com a esfera trabalhista. Revendo o Estatuto da Cidadania, 
Decisão do CMC n.º 64/10, transcreve-se: 

 
[...] Integração dos cadastros de informações 
previdenciárias e trabalhistas dos Estados Partes 
para fins de simplificação de trâmites, segurança das 
informações, formulação de políticas públicas e 
agilização de concessão de benefícios. 
Estabelecimento de um Programa de Educação 
Previdenciária do MERCOSUL, que incluiria a 
criação de um portal na Internet para facilitar o 
acesso a informações previdenciárias121. 

 
Percebe-se que os objetivos estratégicos dispostos 

no plano de ação para constituir-se o Estatuto da Cidadania 

                                                      
121 MERCOSUL. Decisão do Conselho Mercado Comum n. 64, de 16 
de dezembro de 2010. Estatuto da cidadania do Mercosul plano de ação. Foz 
do Iguaçu, Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/normativa-
privada/copy2_of_normativa/decisoes/2010/ 

mercosul-cmc-dec-nb0-64-10/mercosul-cmc-dec-nb0-64-10/>. Acesso 
em: 12 jan. 2015. 
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do Mercosul, no que se refere ao âmbito previdenciário, são 
mais avançados quando comparados à vertente normativa 
trabalhista. O trecho transcrito acima denota o fato de que 
já existe uma fórmula jurídica em funcionamento quanto à 
seguridade social, pois há uma previsão legal no que diz 
respeito ao aproveitamento da cobertura e dos benefícios 
previdenciários para os trabalhadores mercosurenhos. 

Acontece que no seio do processo de integração do 
cone sul o tema extensão da seguridade social vem sendo 
trabalhado há mais tempo. A prova desse fato é o Acordo 
Multilateral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL, 1997). Nesse tratado internacional 
autônomo, pertencente ao marco regulatório do Direito 
Internacional Público, está disposta em seu artigo segundo a 
seguinte redação: 

 
Os direitos à Seguridade Social serão reconhecidos 
aos trabalhadores que prestem ou tenham prestado 
serviços em quaisquer dos Estados Partes, sendo-
lhes reconhecidos, assim como a seus familiares e 
assemelhados, os mesmos direitos e estando sujeitos 
às mesmas obrigações que os nacionais de tais 
Estados Partes com respeito aos especificamente 
mencionados no presente Acordo122. 

 
Logo, desde o ano de 1997, já existia uma previsão 

legal entre os países do Mercosul com o objetivo de garantir 
aos trabalhadores nacionais que as contribuições 
previdenciárias realizadas por eles à seguridade social em 
qualquer Estado membro do bloco fossem acumuladas 
como se tivessem sido efetuadas em um mesmo país. Mais 

                                                      
122 MERCOSUL. Tratado Internacional de 15 de dezembro de 1997. 
Acordo multilateral de seguridade social do Mercado Comum do Sul. 
Acordo de seguridade social do Mercosul. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/ 
Decreto/D5722.htm>. Acesso em: 08 jan. 2015. 
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uma vez, ressalta-se a presença da noção de equidade dentro 
do âmbito mercosurenho, pois é proporcionado ao 
trabalhador estrangeiro o mesmo tratamento que seria 
dispensado ao obreiro nacional em matéria de previdência 
social. 

Vale destacar que o precedente normativo 
inaugurado com o Acordo multilateral em comento 
significou a base para que outras normas, dessa vez 
pertencentes ao direito de integração derivado, pudessem 
evoluir acerca do tema. O já citado plano de ação relativo ao 
Estatuto da Cidadania do Mercosul é um exemplo de normas 
mercosurenhas derivadas que cuidam de promover a 
ampliação da seguridade social intrabloco, conforme 
transcrição acima. Outro exemplo possível é o também já 
mencionado plano regional para circulação de trabalhadores, 
especialmente a parte dele em que se assevera: 

 
- Potenciar, ao amparo da facilitação da circulação de 
trabalhadores do MERCOSUL, aspectos da 
seguridade social que coadjuvem a implementação 
do Acordo Multilateral de Seguridade Social [...] - 
Identificar eventuais aspectos não contemplados no 
Acordo Multilateral de Seguridade Social123. 

 
Isso posto, resta evidenciado mais uma vez que a 

ampliação da seguridade social serve para pavimentar a 
circulação de trabalhadores dentro de um processo de 
integração, qualquer que seja. No caso do Mercosul, ele não 
é exceção a essa regra; logo, foi necessária ao bloco do cone 
sul a iniciativa de construir políticas previdenciárias 

                                                      
123 MERCOSUL. Resolução do Grupo Mercado Comum nº 11, de 10 
de julho de 2013. Plano para facilitar a circulação de trabalhadores no Mercosul. 
Montevidéu, Disponível 
em:<http://www.mercosul.gov.br/normativaprivada/copy2_of_norm
ativa/resolucao/2013/mercosul-gmc-res-no11-13/>. Acesso em: 08 
jan. 2015. 
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coordenadas entre os países membros, no sentido de 
viabilizar um sistema de seguridade integrado, capaz de 
atender ao trabalhador em movimentação dentro do 
mercado de trabalho comum. 

Para finalizar, voltando ao contexto amplo da 
circulação de trabalhadores, cabe apenas chamar a atenção 
para o fato de que as políticas promotoras da mobilidade de 
mão de obra dentro do Mercosul são marcadas pela 
transversalidade. Conforme transcrito anteriormente, a 
Resolução do GMC n.º 11/13 (MERCOSUL, 2013) resvala 
no fomento ao emprego (tratado no item IV.2.1), na 
seguridade social (tratada agora), no diálogo social (será 
tratado no item IV.2.3), entre outros assuntos; ainda, chama-
se a atenção para o fato de que a migração de mão de obra 
encontra guarida na equidade, na não discriminação. 

Aproveitando a deixa acima, outros dois elementos 
trabalhistas devem ser considerados nesta investigação sobre 
o sistema institucional e jurídico do Mercosul, obviamente 
sem nunca perder de vista os eixos estratégicos do trabalho 
decente, nesse caso, a extensão da proteção social e a 
promoção dos direitos no trabalho, quais sejam a noção de 
equidade e a de trabalho inaceitável (a ser abolido). Em 
verdade, ambas já foram tocadas no decorrer desta seção, 
logo, doravante, cumpre apenas um arremate quanto aos 
respectivos assuntos. 

É imperioso perceber que, congruente ao ponto de 
vista da OIT, tanto a equidade quanto o trabalho a ser 
abolido não significam um eixo estratégico propriamente 
dito, mas sim preceitos fundamentais que flutuam e orientam 
todos os objetivos inerentes ao trabalho decente, logo, 
manifestam-se em todos os eixos estratégicos conhecidos. 
Não é sem motivo que a corrente obra já os detectou em 
várias nuances distintas. 

No que concerne ao conceito de trabalho 
inaceitável, ele costuma materializar-se em duas vertentes, 
são elas: a proibição do trabalho forçado e a erradicação do 
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trabalho infantil. Assim, por exemplo, a Declaração 
Sociolaboral do Mercosul abarca ambas as hipóteses em 
comento e não mede esforços para estancar as duas mazelas 
sociais nos territórios mercosurenhos (será tratado no item 
IV.3). 

Todavia, no contexto do Mercosul, o direito de 
integração originário não trata do assunto referente ao 
trabalho a ser abolido, apenas a porção derivada desse 
sistema normativo lida com a perspectiva da erradicação do 
trabalho infantil. Congruente com alguns diplomas já citados 
acima, o trabalho inaceitável já foi detectado como parte 
integrante do Programa Regional de Inspeção do Trabalho, 
mas isso não é tudo. Cabe destacar que também a Estratégia 
Mercosul de Crescimento do Emprego (trabalhada no item 
IV.2.1) contempla a noção de trabalho a ser abolido, pois 
exclui o trabalho infantil de qualquer possibilidade de 
emprego decente. Na mesma vereda, o já conhecido plano 
de ação para o Estatuto da Cidadania do Mercosul adota o 
paradigma do trabalho inaceitável quando positiva a 
necessidade de atualizar o plano regional em matéria de 
erradicação do trabalho infantil. 

Outra norma derivada mercosurenha – a mais 
direta quanto ao tema – é a Resolução do GMC n.º 36/06 
(MERCOSUL, 2006), que implementa o Plano Regional 
para a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no 
Mercosul. A referida Resolução é fruto da atuação do 
Subgrupo de Trabalho n.º 10 e estabelece um conjunto de 
medidas para erradicar tal mazela social do contexto do 
bloco do cone sul. Dessa forma, torna-se o principal marco 
regulatório do direito de integração derivado. 

Analisando o plano regional em comento, resta 
claro que este ainda carece de operatividade dentro do 
Mercosul. Por exemplo, textualmente, a Resolução do GMC 
n.º 36/06 (MERCOSUL, 2006) prevê a criação de uma 
Unidade Executora – entidade regional de caráter tripartite 
– para promover o fiel deslinde das ações de combate ao 
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trabalho infantil, mas tal gabinete ainda não é uma realidade 
institucional no bloco em estudo. Esse foi apenas um 
exemplo dado, outros poderiam ser mencionados, contudo, 
o melhor é seguir adiante. 

O último elemento trabalhista abarcado na corrente 
seção desta obra é a noção de equidade. No tocante a esse 
preceito fundamental do trabalho decente, a própria DSLM 
estabelece a não discriminação e a promoção da igualdade 
em matéria de trabalho como norteadores da ordem 
sociolaboral mercosurenha, contudo, é preferível abordar 
tais desdobramentos no item IV.3 desta obra. 

Por hora, no contexto do Mercosul, a investigação 
agora engendrada debruça-se sobre o direito derivado, haja 
vista que é nele que o tema em foco é tratado dentro do 
ordenamento jurídico de integração. Inicialmente, a 
equidade já foi manifestada em alguns diplomas normativos 
citados anteriormente, logo, tal elemento foi detectado em 
ocasiões como a Estratégia Mercosul de Crescimento do 
Emprego, quando se fixaram como pilares estratégicos da 
EMCE a implementação de instrumentos normativos 
promovedores da política de igualdade de tratamento e a 
oportunidade de se combater qualquer espécie de 
discriminação em matéria de emprego, trabalho e formação 
profissional. 

Mais um momento em que a equidade foi detectada 
dentro do ordenamento jurídico do bloco do cone sul 
ocorreu no contexto referente à circulação de trabalhadores, 
pois o deslocamento de mão de obra multinacional intrazona 
de integração acarreta na necessidade de que haja uma 
harmonização dos sistemas jurídicos nacionais no sentido de 
que sejam garantidos o tratamento e a proteção social 
igualitária entre os obreiros estrangeiros e os nacionais, logo, 
versa-se sobre a não discriminação em matéria de trabalho e 
emprego em razão da nacionalidade. 

O plano regional para facilitar a circulação de 
trabalhadores no Mercosul, Resolução do GMC n.º 11/13, 
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já em seu preâmbulo (MERCOSUL, 2013), abarca a 
igualdade de tratamento e vaticina que “[...] facilitar a 
circulação de trabalhadores no MERCOSUL constitui um 
passo substantivo para a identidade laboral do MERCOSUL 
e um roteiro para gerar um mercado de trabalho regional, 
propiciando melhores condições de inserção laboral para os 
trabalhadores, garantindo-lhes igualdade de tratamento e 
oportunidades no território dos Estados Partes”. 

Outro evento em que a equidade nas relações 
trabalhistas torna-se aparente é no já conhecido plano de 
ação relativo ao Estatuto da Cidadania do Mercosul, pois 
resta positivado na Decisão do CMC n.º 64/10, mais 
precisamente no seu artigo segundo124 (MERCOSUL, 2010), 
que a igualdade de condições para o acesso ao trabalho é um 
preceito fundamental no contexto da constituição de uma 
cidadania mercosurenha. 

Para terminar a corrente análise, apenas mais um 
diploma normativo será desvendado sobre a equidade nas 
relações de trabalho intrabloco. Versa-se agora sobre a 
Resolução do GMC n.º 84/00 (MERCOSUL, 2000), relativa 
à incorporação da perspectiva de gênero no âmbito do 
Mercosul. Assim, de pronto, transcreve-se o artigo primeiro: 

 
Instruir aos diferentes foros do MERCOSUL dentro 
de seus respectivos mandatos e competências, a 
incorporar a perspectiva de gênero no planejamento, 
elaboração, implementação e avaliação de suas 
atividades, políticas e programas, a fim de permitir a 
análise de seu impacto sobre as mulheres, com a 
finalidade de garantir a igualdade e equidade entre os 

                                                      
124 Artigo 2 – O Estatuto da Cidadania do MERCOSUL estará integrado 
por um conjunto de direitos fundamentais e benefícios para os nacionais 
dos Estados Partes do MERCOSUL e se conformará com base, entre 
outros, nos seguintes objetivos oportunamente elencados nos Tratados 
Fundamentais do MERCOSUL e na normativa derivada [...] - Igualdade 
de condições para acesso ao trabalho, saúde e educação. 
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gêneros, com especial atenção no tratamento, entre 
outros, dos temas trabalho, emprego, seguridade 
social, saúde, pequenas e médias empresas e projetos 
de cooperação125. 

 
Notadamente, mesmo não sendo uma norma de 

natureza trabalhista, ela respinga no mundo do trabalho, haja 
vista instaurar uma política mercosurenha com o objetivo de 
garantir a igualdade de tratamento entre homens e mulheres 
nas diversas dimensões do Mercosul, dentre as quais a 
sociolaboral. Nominalmente, dá-se uma atenção especial aos 
temas trabalho, emprego e seguridade social; logo, 
comprovadamente, há uma expectativa de igualdade entre 
gêneros no âmbito laboral. 

Diante das informações jurídicas e institucionais 
compiladas no transcorrer desta seção, resta agora 
reconhecer alguns resultados encontrados e oriundos da 
concretização da investigação realizada sobre a vigente 
conjuntura do bloco de integração do cone sul. 

Congruente ao produto achado ao fim do item 
IV.2.1, resta reforçada a percepção de que existe uma 
influência do trabalho decente na dimensão sociolaboral do 
Mercosul, pelo menos em relação aos eixos estratégicos 
agora estudados. É inegável que a ordem sociolaboral 
desenvolvida intrabloco converge com a perspectiva da 
justiça social contida no sistema do Direito Internacional do 
Trabalho, promovido pela Organização Internacional do 
Trabalho. 

Todavia, sob o ponto de vista jurídico, a referida 
convergência limita-se ao marco normativo da Declaração 

                                                      
125 MERCOSUL. Resolução do Grupo Mercado Comum n. 84, de 07 de 
dezembro de 2000. Incorporação da perspectiva de gênero no âmbito do Mercosul. 
Brasília. Disponível em: 
<http://www.mercosul.gov.br/normativaprivada/resolucao/2000/me
rcosul-gmc-res-nb0-84-00/?searchterm=igualdade>. Acesso em: 12 jan. 
2015. 
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Sociolaboral e do direito de integração derivado, haja vista 
que, mais uma vez, o direito de integração originário 
desconhece o tema trabalhista, nesse caso, a extensão da 
proteção social e a promoção dos direitos no trabalho. Sob 
o prisma institucional, também restou aparente que a 
sintonia existente com o trabalho decente é motorizada 
pelos organismos sociolaborais do Mercosul (não dotados de 
poderes decisórios), tendo em vista que eles cuidam de 
fomentar as políticas trabalhistas perante os órgãos 
mercosurenhos superiores, os quais, por sua vez, exercem os 
poderes decisórios e determinam, ou não, se as medidas 
sociolaborais são compatíveis com os interesses de livre 
comércio zonal. 

No desenvolvimento da presente investigação, 
também foram descobertas novas hipóteses em que a baixa 
eficácia do direito de integração do Mercosul manifesta-se 
(conforme prediz o item IV.1.1). Foram elas: 1) a liberdade 
de associação, a liberdade sindical e o direito à negociação 
coletiva; componentes do tema juscoletivo e que não 
encontram guarida no direito de integração, apesar de 
constarem na DSLM; 2) a circulação de trabalhadores dentro 
do bloco, haja vista que o plano regional, até os dias atuais, 
permanece uma pauta para o futuro, carecendo de 
operatividade; e 3) a implementação do plano regional de 
erradicação do trabalho infantil, pois ainda não há registros 
do seu funcionamento. 

Satisfeitos os quesitos acerca do eixo estratégico em 
comento, o melhor é avançar para o próximo elemento. 

 
2.3 O DIÁLOGO SOCIAL E O TRIPARTISMO: 
ESPAÇOS INSTITUCIONAIS PARA A 
PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA 

 
Neste último eixo estratégico do trabalho decente, 

é imperioso continuar analisando as informações 
institucionais e jurídicas coletadas no transcorrer da corrente 
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obra. A finalidade da pesquisa agora engendrada permanece 
a mesma presente nos dois outros eixos já estudados, ou seja, 
continua-se a correlacionar a atuação dos compartimentos 
sociolaborais do Mercosul, bem como o sistema normativo 
que os abarca, com os parâmetros fixados pela OIT dentro 
do seu programa internacional de trabalho decente. Essa 
perspectiva apresenta o intuito de certificar a sintonia, ou 
não, entre os dois contextos citados. 

Aproveitando o conteúdo teórico amealhado 
durante o capítulo dois da presente tese, não há como negar 
que a utilização do diálogo social – seja por via do 
tripartismo ou não – como meio para gerir e delinear os 
programas referentes ao mundo do trabalho, assim como 
para pacificar as controvérsias surgidas entre os participantes 
das relações trabalhistas, corresponde a uma prática 
democrática no âmbito governamental, intergovernamental 
ou mesmo supranacional. Assim, não há embaraço em 
relacionar tal mecanismo sociolaboral com o princípio da 
Democracia, pois, conforme sedimentado anteriormente 
(capítulo dois), o diálogo social e o tripartismo significam o 
envolvimento direto dos segmentos civis da sociedade 
organizada, especialmente a coletividade da classe operária e 
da classe empregadora, nas tomadas de decisões, nas 
resoluções de conflitos, na forma de gestão pública atinente 
às políticas em matéria de emprego e trabalho etc.; enfim, 
correspondem a uma participação popular ativa para 
motorizar o progresso social. 

Nesse contexto, cabe o uso do termo democracia 
participativa. A intenção aqui é fazer uma derivação 
conceitual para diferenciar a perspectiva sociolaboral contida 
no parágrafo anterior da tradicional noção de democracia 
(acesso ao poder, o sistema de governo nacional etc.). 

Retomando o raciocínio anterior, torna-se evidente 
que o estímulo ao diálogo social e ao tripartismo 
correlaciona-se com o princípio da Democracia 
(participativa); por tal razão, é necessário observar o 
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comportamento institucional e jurídico do bloco do cone sul 
quanto a essa nuance. Inicialmente, praticando uma 
investigação voltada para o direito de integração originário, 
cabe trazer à baila o marco regulatório do Protocolo de 
Montevidéu (Ushuaia II) sobre o compromisso com a 
democracia no Mercosul. 

No transcorrer do capítulo três (item III.1.1), 
restou compreendido que o Protocolo de Montevidéu veio 
para reafirmar o respeito dos países mercosurenhos ao 
princípio da Democracia nos exatos termos estabelecidos no 
Protocolo de Ushuaia, isto é, a democracia em sentido 
tradicional, institucional, acatamento ao estado de direito. 
Na mesma vereda, o advento do PM também serviu para 
ampliar o compromisso já existente no PU quanto ao 
princípio em comento, pois, conforme o que comprova o 
preâmbulo do documento de Ushuaia II (MERCOSUL, 
2011), não somente o respeito ao estado de direito e às suas 
instituições são exigidos intrabloco, mas igualmente o 
acatamento aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais. Logo, mostra-se seguro asseverar que a 
perspectiva democrática no PM é extensiva e multifacetária. 

Isso posto, é na perspectiva ampla do Protocolo de 
Montevidéu que a democracia participativa posiciona-se no 
âmbito do direito de integração do Mercosul, como um 
princípio geral de direito. Diante de tal quadro, certamente, 
não há impropriedade em entender o diálogo social e o 
tripartismo como mecanismos de realização do princípio da 
Democracia (em sentido amplo). 

Uma vez que o direito de integração está de acordo 
com a concepção da democracia participativa no Mercosul, 
é seguro avançar para investigar quais são os espaços 
institucionais em que o uso do diálogo social e do tripartismo 
são disponíveis aos atores não governamentais como formas 
democráticas para se debater sobre os rumos integracionistas 
do bloco do cone sul. 
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O primeiro órgão analisado sob o prisma do 
diálogo social e do tripartismo é o Parlamento do Mercosul. 
Previamente, cabe aqui esclarecer que o PARLASUL não é 
um organismo sociolaboral, todavia, retomar o seu estudo 
neste momento é pertinente, uma vez que o referido 
compartimento possui uma influência relevante junto ao 
cenário democrático no cone sul, haja vista que a ele são 
atribuídas a representação dos cidadãos mercosurenhos e a 
materialização de um espaço institucional capaz de 
democratizar a integração regional, tornando-a mais legítima 
sob o ponto de vista do acesso popular. 

Dessa forma, consoante sistematizado no seu 
Protocolo Constitutivo, mais precisamente no seu artigo 
segundo (MERCOSUL, 2005), o PARLASUL possui como 
propósito, entre outros, o de garantir a participação dos 
atores da sociedade civil no processo de integração. 
Outrossim, consultando o artigo quarto (MERCOSUL, 
2005) do mesmo Protocolo, são competências do órgão 
mercosurenho em comento, entre outras, “[...] organizar 
reuniões públicas, sobre questões vinculadas ao 
desenvolvimento do processo de integração, com entidades 
da sociedade civil e os setores produtivos” e “fomentar o 
desenvolvimento de instrumentos de democracia 
representativa e participativa no MERCOSUL”. 

Logo, teoricamente, está provado o espírito 
democrático participativo que paira sobre o Parlamento do 
Mercosul, bem como também resta evidenciada a sua 
sintonia com o eixo estratégico do trabalho decente 
pertinente ao fomento do diálogo social e do tripartismo. O 
Protocolo Constitutivo do PARLASUL passa a aparência 
jurídica de que o referido órgão mercosurenho acolhe o 
diálogo social como mecanismo de inclusão da sociedade 
civil organizada nos assuntos relativos à integração, 
principalmente dando azo à prática do tripartismo como 
importante ferramenta democrática. 
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Continuando o estudo acerca do Protocolo 
Constitutivo do Parlamento do Mercosul, dessa vez 
buscando um olhar mais aguçado sobre a eficácia jurídica do 
referido documento internacional, já foi constatado no 
decorrer do capítulo três da presente tese (item III.2.4) que 
o PARLASUL, até os dias atuais, ainda não funciona com 
plenitude dentro do bloco do cone sul, isto é, não é uma 
realidade do ponto de vista material. 

As promessas positivadas no corpo do Protocolo 
Constitutivo são relativizadas pelo descaso dos Estados 
membros quanto à obrigatoriedade do direito de integração 
do Mercosul, problema já apontado nesta obra (item IV.1). 
Portanto, o desenho institucional traçado para o 
PARLASUL, os seus objetivos, a sua composição, os seus 
princípios, as suas competências, todos esses elementos 
constituintes do citado órgão não podem ser considerados 
como realidades jurídicas no atual contexto intrabloco. Ao 
contrário do que está normatizado, hodiernamente, o 
Parlamento do Mercosul continua representando os 
parlamentos nacionais de cada Estado membro e os seus 
interesses governamentais, também os cidadãos das 
sociedades mercosurenhas ainda não elegem os seus 
representantes de forma direta mediante sufrágio universal. 
A prova maior de toda essa situação agora exposta é a 
Decisão CMC n.º 11/2014 (MERCOSUL, 2014), em que a 
referida norma foi expedida com o fito de prorrogar o 
período de implantação do Parlamento para 31/12/2020. 

O PARLASUL permanece um projeto para o 
futuro, logo, apesar da sua atraente aparência democrática e 
da sua intimidade com o diálogo social, não há como fixar 
um posicionamento científico acreditado baseado nele, haja 
vista a incerteza jurídica e institucional agora em comento. 
Desse modo, o melhor é continuar investigando. 

O próximo órgão mercosurenho em análise é o 
Foro Consultivo Econômico-Social. Conforme trabalhado 
no item III.2.3 da presente obra, esse Foro é um 
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compartimento de representação dos segmentos econômico 
e sociais provenientes dos Estados membros do Mercosul. 
Assim, coerente com o artigo vigésimo oitavo do POP 
(MERCOSUL, 1994), a própria composição do FCES não é 
governamental, sendo ele formado exclusivamente por 
enviados dos setores produtivos privados, como, por 
exemplo, empresários e trabalhadores nacionais 
coletivamente organizados. 

Devido às atribuições emanadas do Foro 
Consultivo Econômico-Social, descritas no artigo segundo 
da Resolução do GMC n.º 68/96 (MERCOSUL, 1996), não 
há dúvidas de que o citado compartimento pertence ao 
mundo do trabalho, estando ele incluso na dimensão 
sociolaboral do Mercosul. 

O maior chamariz acerca do FCES, sem sombra de 
dúvidas, é o papel exercido por tal órgão consultivo 
mercosurenho no que tange ao fomento do diálogo social 
junto ao Grupo Mercado Comum. O referido 
compartimento é crucial para o desenvolvimento do 
tripartismo dentro do bloco do cone sul, pois é ele o 
representante dos segmentos sociais nacionais, trabalhistas 
ou não, nos processos de consultas institucionais. Em outras 
palavras, o Foro em estudo é o espaço designado intrabloco 
para que a sociedade civil organizada relativa ao processo de 
integração do cone sul possa manifestar-se acerca de temas 
sociais e econômicos. Ainda, é mediante o FCES (composto 
por agentes não governamentais) que o tripartismo se 
completa, haja vista que é ele o órgão delegado para opinar 
nos rumos da integração pela via do diálogo social perante o 
GMC (composto por agentes governamentais). 

Para finalizar o estudo sobre o Foro Consultivo 
Econômico-Social, é imperioso lembrar que este não possui 
poder decisório, o que corrobora o seu caráter 
recomendatório-consultivo e de assessoramento; logo, as 
suas Recomendações não são vinculantes. Outrossim, 
também importa lembrar que o FCES é autônomo em 
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relação ao GMC, contudo, suas sugestões são sempre 
direcionadas ao Grupo Mercado Comum, a quem cumpre 
julgar o acatamento ou não das tais Recomendações. Nesse 
contexto, sequer existe obrigatoriedade do GMC em sondar 
o Foro, ficando tudo a critério da conveniência e da 
oportunidade do órgão executivo em dialogar socialmente 
no exercício de suas atribuições intrabloco. 

Aproveitando o cenário envolvendo o Grupo 
Mercado Comum, a continuação da investigação sobre o 
diálogo social e o tripartismo passa a versar sobre o 
Subgrupo de Trabalho n.º 10, isto é, um subcompartimento 
encarregado de motorizar os temas relativos ao mundo do 
trabalho dentro do GMC, conforme ficou entendido no 
capítulo três da presente obra. Portanto, um organismo 
sociolaboral do Mercosul (OSL). 

O SGT n.º 10, consoante determinado no artigo 
décimo nono do regulamento interno do GMC 
(MERCOSUL, 1991), é inteiramente composto por 
funcionários governamentais que possuem pertinência 
temática com o universo trabalhista, os quais representam os 
Estados membros do bloco do cone sul dentro da agenda 
sociolaboral do Grupo Mercado Comum. Tal gabinete é 
capaz, além de outras atribuições, de: propor projetos de 
Decisão ao Conselho do Mercado Comum sobre temas 
laborais; tomar medidas necessárias ao cumprimento das 
Decisões adotadas pelo CMC que tenham vocação 
trabalhista; e fixar programas de trabalho que assegurem 
avanços para o estabelecimento do mercado comum. 

Para atingir os seus objetivos e exercer as suas 
atribuições, o artigo vigésimo sexto do regulamento interno 
do GMC (MERCOSUL, 1991) permite aos Subgrupos de 
Trabalho, dentro de um juízo de conveniência e 
oportunidade, a faculdade de instaurar internamente um 
espaço para realizar consultas públicas acerca de 
determinados temas ou medidas sociolaborais. Dito de outra 
forma, no SGT n.º 10 os processos de confabulações podem 
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ser subdivididos para, em uma fase inicial, admitir o diálogo 
social – não necessariamente um tripartismo – com 
entidades representativas dos segmentos sociais envolvidos 
com o assunto sociolaboral em discussão. Tal diálogo social 
seria materializado por via de seminários consultivos de 
opiniões que visariam ampliar a análise do tema debatido. 

Cabe ressaltar que o referido diálogo social 
somente é concebível na fase preparatória (preliminar), pois 
a fase decisória no SGT n.º 10 é privativa dos agentes 
governamentais que compõem o organismo. Fato é que são 
os representantes estatais que participam permanentemente 
do processo de confabulação dentro do Subgrupo, logo, a 
possibilidade aventada acima consiste apenas em uma 
faculdade e não em uma obrigatoriedade procedimental. 

Isso posto, os seminários consultivos de opiniões 
ocorridos facultativamente nos processos de confabulações 
perante o Subgrupo de Trabalho n.º 10 convergem com o 
eixo estratégico do trabalho decente referente ao fomento 
do diálogo social, pois implementa no Mercosul mais um 
espaço democrático em que o organismo sociolaboral – 
nesse caso, o SGT n.º 10 – pode consultar os segmentos da 
sociedade civil organizada mercosurenha. 

Ainda versando sobre o SGT n.º 10, todavia não 
mais quanto à sua composição institucional, e sim no que 
toca a sua atuação sociolaboral dentro do bloco do cone sul, 
é mandatório observar a Resolução do GMC n.º 11/13 
(MERCOSUL, 2013). Por iniciativa do Subgrupo em 
comento, foi embutido na referida Resolução – sobre o 
Plano para Facilitar a Circulação de Trabalhadores no 
Mercosul – um tópico acerca da promoção do diálogo social 
intrabloco. 

No ponto 1.6 da Resolução do GMC n.º 11/13 
(MERCOSUL, 2013), consta: “Dimensão papel dos atores 
Sociais: DIÁLOGO SOCIAL. Objetivo específico: - 
Fortalecer os espaços de diálogo social regional, 
promovendo as diversas formas de participação dos atores 
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sociais, para atingir a facilitação da circulação de 
trabalhadores do MERCOSUL”. Notoriamente, o trecho 
normativo citado comprova que o entendimento existente 
no SGT n.º 10 é enaltecedor da importância do diálogo social 
como ferramenta institucional para a consecução dos 
desideratos integracionistas e, no caso agora em apreço, para 
a facilitação da circulação de trabalhadores no Mercosul. 

Outro organismo sociolaboral (OSL) que entra na 
corrente investigação sobre o diálogo social e o tripartismo 
é a Comissão Sociolaboral do Mercosul. O referido 
organismo institucional é estabelecido por via da Resolução 
do GMC n.º 15/99 (MERCOSUL, 1999) como um gabinete 
auxiliar do Grupo Mercado Comum, entretanto, o único de 
composição genuinamente tripartite. Conforme foi 
trabalhado no capítulo três da presente obra, a CSLM está 
atrelada ao marco regulatório da DSLM no sentido de 
objetivar a concretização dos comandos normativos 
contidos no documento social, assim, a promoção e o zelo 
na aplicação da Declaração são as metas institucionais 
traçadas para o gabinete agora em estudo. 

No que concerne à composição da Comissão 
Sociolaboral, o artigo segundo do seu regulamento interno 
(MERCOSUL, 2000) comprova a formação tripartite 
inerente a esse gabinete institucional, pois resta estipulado 
que o organismo será ocupado por representantes 
governamentais dos países membros do Mercosul, mais 
comitivas representativas dos segmentos sociais 
empregadores e trabalhadores, todos organizados 
coletivamente. Com isso, no formato do tripartismo, resta 
consagrado o diálogo social interna corporis relativo à CSLM, 
ou seja, mais um espaço institucional democrático acessível 
ao uso popular. 

Ainda sobre a Comissão Sociolaboral do Mercosul, 
duas nuances precisam ser consignadas no atual momento. 
Primeiramente, o referido gabinete possui caráter 
promocional e não sancionador, logo, trabalha com o 
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objetivo de fomentar e acompanhar a aplicação da DSLM, 
podendo, no máximo, sugerir determinadas medidas de 
efetivação do documento social e/ou denunciar eventuais 
desrespeitos à ordem sociolaboral no bloco do cone sul. Em 
segundo lugar, por ser um auxiliar do Grupo Mercado 
Comum, a CSLM desenvolve o tripartismo internamente e 
não em relação ao GMC ou a outros compartimentos 
institucionais; significa dizer que os atores sociais 
componentes da Comissão irão utilizar o diálogo social entre 
eles com o intuito de resolverem questões abarcativas da 
Declaração Sociolaboral, assim, somente depois de um 
consenso interno é que tal deliberação será levada ao 
conhecimento exclusivo do GMC pelas vias institucionais 
tradicionais. 

Para finalizar a análise institucional do Mercosul 
referente ao diálogo social e ao tripartismo, apenas mais um 
organismo sociolaboral (OSL) merece ser esmiuçado; trata-
se agora do Observatório do Mercado de Trabalho do 
Mercosul. 

Considerando que as características primordiais do 
referido organismo já foram trabalhadas com profundidade 
no capítulo três da presente obra, bem como, mais 
recentemente, no item IV.2.1, a retomada do estudo acerca 
do OMTM pode ser aqui um pouco mais resumida. Dessa 
feita, é seguro avançar direto para o conteúdo normativo do 
artigo segundo da Resolução do GMC n.º 45/08 
(MERCOSUL, 2008), no qual consta: “[...] Participarão das 
reuniões do OMTM, como observadores com direito à voz, 
representantes de outras áreas de governo, das organizações 
de trabalhadores e das organizações de empregadores de 
cada Estado Parte”. 

Assim, sabendo que o Observatório em comento é 
auxiliar técnico do Grupo Mercado Comum no que se refere 
às políticas de emprego, trabalho e salários, assim como 
também é um gabinete assessor do GANEMPLE no que 
concerne ao implemento técnico da Estratégia Mercosul de 
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Crescimento do Emprego, é possível asseverar que dentro 
do OMTM existe espaço para o desenvolvimento do diálogo 
social tripartite. 

Analisando o atual formato institucional do 
Observatório do Mercado de Trabalho do Mercosul, já foi 
esclarecido que a composição do citado gabinete é 
preenchida pelos funcionários governamentais de cada 
Estado membro, sendo esses representantes estatais 
provenientes dos Ministérios ou organismos nacionais 
responsáveis pelas políticas laborais (artigo segundo da 
Resolução do GMC n.º 45/08). Todavia, resta evidente que 
os dados estatísticos e informações técnicas confeccionadas 
e publicadas pelo OMTM podem passar por um processo de 
consulta pública perante os representantes das organizações 
de trabalhadores e de empregadores advindas de cada país 
mercosurenho. 

Mais uma vez, mostra-se imperioso ressaltar duas 
nuances: primeiro, os representantes das organizações de 
trabalhadores e de empregadores não são membros do 
OMTM, mas penas observadores com direito de 
manifestação, sem qualquer poder de voto ou de 
interferência no processo de consenso intragabinete; 
segundo, os procedimentos de consultas públicas – diálogos 
sociais no formato tripartite – não são obrigatórios, porém 
apenas faculdades disponíveis ao juízo de conveniência e 
oportunidade dos componentes governamentais diretores 
do Observatório. 

Em razão de todas as informações jurídicas e 
institucionais catalogadas no transcorrer desta pesquisa 
sobre o diálogo social e o tripartismo, foi possível identificar, 
dentro do Mercosul, quais os compartimentos intrabloco 
nos quais a democracia participativa é uma realidade, isto é, 
em que verdadeiramente se usa a participação dos segmentos 
da sociedade organizada mercosurenha como mecanismo 
para a solução de controvérsias sociolaborais e/ou para a 
gestão institucional. 
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É interessante perceber que os resultados aqui 
encontrados seguem a mesma perspectiva anteriormente 
exposta nos itens IV.2.1 e IV.2.2 deste texto, ou seja, em 
cada eixo estratégico do trabalho decente estudado neste 
capítulo, as descobertas jurídicas e institucionais foram 
complementares umas das outras e conducentes a um único 
entendimento científico. 

No contexto mercosurenho, no que se refere ao 
diálogo social e ao tripartismo, ficou comprovado 
juridicamente que o direito de integração originário agasalha 
o princípio da Democracia no Protocolo de Montevidéu, 
inclusive a versão participativa. Partindo desse âmbito 
originário, alguns gabinetes institucionais – quase todos eles 
ligados ao GMC – passaram a fazer uso do diálogo social, no 
formato tripartite ou não, como ferramenta democrática 
para o exercício de suas atribuições, sendo tal prática 
viabilizada juridicamente por meio das normas derivadas. 
Sob o aspecto institucional, também restou evidenciado que 
órgãos como o PARLASUL e o FCES fazem uso ou 
participam do diálogo social dentro do bloco do cone sul e, 
afora esses, apenas os organismos sociolaborais do Mercosul 
como o SGT n.º 10, a CSLM e o OMTM também se utilizam 
da referida ferramenta democrática. 

Em decorrência do exposto até o presente 
momento, sob o ponto de vista jurídico, constata-se mais 
uma vez que – assim como nos itens IV.2.1 e IV.2.2 – o tema 
sociolaboral (diálogo social e o tripartismo) somente é 
nomeado e tratado dentro do direito de integração derivado, 
ou seja, nas normas mercosurenhas de nível hierárquico 
inferior em comparação ao direito de integração originário. 
Cumpre destacar que o Protocolo de Montevidéu (direito 
originário) não lida com o tema sociolaboral propriamente 
dito, apenas tange ao princípio da Democracia, estando aí 
inclusa a democracia participativa. 

Mirando pelo prisma institucional, outra repetição 
ocorre quanto aos resultados encontrados nos itens IV.2.1 e 
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IV.2.2. Percebe-se que o diálogo social e o tripartismo são 
impulsionados apenas no âmbito de atuação dos organismos 
sociolaborais (OSL) e não permeiam os processos decisórios 
de cúpula, travados exclusivamente pelos agentes 
governamentais alojados nos órgãos mercosurenhos 
superiores. Cumpre destacar que o PARLASUL não entra 
nesse raciocínio, haja vista a questão referente ao seu 
funcionamento parcial e às incertezas jurídicas já levantadas 
anteriormente, logo ele não pode ser considerado 
cientificamente. Ainda a esse respeito, o FCES também não 
se insere nessa perspectiva, levando-se em conta o seu 
caráter recomendatório-consultivo e não obrigatório dentro 
da estrutura mercosurenha, tampouco o referido órgão 
possui poder decisório para ser considerado um 
compartimento superior. 

O fato de que o diálogo social não é exercitado nos 
procedimentos decisórios de cúpula somente reforça a 
constatação já desenvolvida nesta obra no sentido de que o 
Mercosul é um bloco de integração concentrador quanto ao 
exercício e ao acesso ao poder decisório institucional. Não é 
sem razão que no item IV.1 da presente obra foi lançado o 
diagnóstico de que no contexto mercosurenho existe um 
déficit democrático agudizado, pois os rumos 
integracionistas do bloco jazem nas mãos dos agentes 
governamentais nacionais oriundos da dimensão econômica 
e, sempre, politicamente indicados para ocupar os principais 
postos diretivos no Mercosul. A referida situação 
mercosurenha é paradoxal quando se leva em conta o já 
mencionado Protocolo de Montevidéu sobre o 
compromisso com a democracia. 

Esse déficit democrático certamente justifica 
alguns ensaios institucionais a respeito do assunto, por 
exemplo, a designação do PARLASUL como um órgão de 
vocação popular, com o objetivo de legitimar democrática e 
socialmente o processo de integração em estudo. Porém, 
sabe-se que tal tentativa de suavização institucional não é 
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uma realidade, pois, até os dias atuais, não se completou a 
implantação do referido órgão (previsto para 2020). 

Outra tentativa institucional para amenizar o 
problema democrático foi promovida pelo Foro 
Econômico-Social. Dentro de suas atribuições, o FCES 
expediu a Recomendação n.º 05/08, em que restou sugerido 
ao GMC – e indiretamente aos demais órgãos – o reforço 
das práticas relativas ao diálogo social como medida de 
fortalecimento do processo de integração no cone sul. Vale 
lembrar que tais recomendações não são vinculantes, 
contudo, o esforço do Foro ocorreu no sentido advertir os 
órgãos de cúpula quanto ao déficit democrático em comento 
e de indicar o diálogo social como alternativa institucional 
possível. Mesmo assim, as repercussões práticas dessa 
iniciativa são imperceptíveis, não havendo relato de nenhum 
efeito nos órgãos mercosurenhos atribuível ao documento 
citado126. Segue abaixo o texto integral da Recomendação: 

 
Reafirmar los objetivos de fortalecimiento y consolidación en el 
Mercosur del diálogo y la participación institucionalizados. - 
Fortalecer los mecanismos de comunicación y cooperación entre 
los ámbitos nacionales de diálogo social con los ámbitos 
regionales, en el entendido de que así se fortalece la 
participación y se transparenta el proceso de integración 

regional.  - Instar a la generación de espacios de diálogo social 

donde aún no los hubiera, tanto a nivel nacional como regional. 
- Reafirmar donde ya existen los mismos como herramientas 
para consolidar la participación democrática de la sociedad 
regional del MERCOSUR127. 

                                                      
126 Os organismos sociolaborais do Mercosul já usavam o diálogo social 
como ferramenta institucional, logo, a Recomendação n.º 05/08 não 
causou nenhuma alteração quanto aos referidos organismos. 

127 MERCOSUL. Recomendação do Foro Consultivo Econômico Social 
n. 05 de 2008. Fortalecimento do diálogo social no Mercosul. Buenos Aires. 
Disponível em: 
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Ipso facto, retomando o foco da investigação para 

responder às questões essenciais relativas à corrente tese 
doutoral, resta óbvio que a dimensão sociolaboral do 
Mercosul é influenciada pelo signo do trabalho decente, 
ficando evidente que jurídica e institucionalmente existe uma 
sintonia entre as entidades sociolaborais mercosurenhas, 
bem como entre a ordem jurídica que as abarca, e os 
princípios e direitos trabalhistas de promoção ao diálogo 
social e ao tripartismo motorizados pela Organização 
Internacional do Trabalho dentro do conceito de trabalho 
decente. 

 
3 A SINTONIA ENTRE A DECLARAÇÃO 

SOCIOLABORAL DO MERCOSUL E O 
TRABALHO DECENTE: A EFICÁCIA JURÍDICA 

FUNDADA NOS DIREITOS HUMANOS 
 
Conforme prometido no item III.4.1, é chegada a 

hora de retomar o debate acerca do papel integracionista da 
Declaração Sociolaboral do Mercosul. Uma vez que o 
conteúdo do documento já é conhecido, assim como 
também foi esclarecida a questão acerca da sua natureza 
jurídica, torna-se imperioso reaver a investigação sobre a 
referida norma. 

Com efeito, dessa vez, o escopo é apontar a 
sintonia fina existente entre a DSLM e o signo do trabalho 
decente. Nessa vereda, desdobrando tal perspectiva, mostra-
se pertinente reconhecer a Declaração mercosurenha como 
um pilar que pode e deve escorar juridicamente a dimensão 
sociolaboral vigente no bloco do cone sul, pois os direitos e 
princípios trabalhistas fundamentais incrustados no 

                                                      
<http://www.fcesmercosur.com.ar/pdf/RECOMENDACION5-
08.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2014. 
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documento apontam para um núcleo duro de salvaguardas 
sociais sem as quais não se concebe o trabalho digno. 

Além disso, em sua potencialidade, a DSLM possui 
a propriedade para tornar-se um marco jurídico capaz de 
transformar a marcha de integração carreada no cone sul, 
tornando-a mais equilibrada no que concerne aos contextos 
sociais e econômicos. O fundamento para suportar tal 
assertiva reside na constatação acerca da natureza jurídica do 
instrumento em comento (item III.4.1). Uma vez que restou 
certificado que a Declaração mercosurenha habita o orbe do 
Direito Internacional Público, mais precisamente consiste 
em uma Declaração internacional (em sentido amplo) 
inerente à proteção dos direitos humanos, é perfeitamente 
inteligível o raciocínio de que o referido documento detém 
força normativa para condicionar, ou no mínimo influenciar, 
o curso da integração econômica e financeira em andamento 
no cone sul. 

Porém, antes mesmo de correlacionar a Declaração 
Sociolaboral do Mercosul e o trabalho decente, é imperioso 
definir qual o tipo de operatividade que o referido 
documento possui no universo jurídico do direito de 
integração mercosurenho, bem como posicioná-lo quanto 
aos sistemas normativos nacionais dos Estados membros do 
bloco. Em outras palavras, torna-se imprescindível 
desenvolver um posicionamento acerca da eficácia jurídica 
da DSLM, tendo em conta a questão formal levantada no 
capítulo três da presente obra no que diz respeito à sua 
classificação e à sua posição jurídica dentro do bloco 
multinacional. 

Restou compreendido anteriormente (item III.4.1) 
que, sob o ponto de vista dos próprios países membros do 
Mercosul, assim como sob a perspectiva do direito de 
integração mercosurenho, a DSLM não é parte integrante do 
ordenamento jurídico aplicável ao processo de integração no 
cone sul, seja originário, seja derivado. Vale repisar que a 
proposta para a confecção de uma carta social com natureza 
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jurídica de tratado internacional (Protocolo) decorrente do 
Tratado de Assunção não foi exitosa no que concerne à 
formação de um consenso entre os Estados participantes, ou 
seja, institucionalmente, o projeto foi impedido de ganhar 
natureza jurídica de norma internacional de integração. 

O vigente formato jurídico da Declaração 
Sociolaboral do Mercosul passa a aparência de um 
instrumento de soft law, isto é, uma declaração solene de 
intenções sem obrigatoriedade perante os países que a 
emitiram, logo, não havendo força vinculante capaz de 
condicionar o comportamento estatal nacional no sentido de 
promover a proteção social incrustada no documento. Nessa 
forma de pensar, o diploma agora em estudo estaria mitigado 
quanto à sua eficácia jurídica, pois careceria de operatividade, 
haja vista a ausência de enforcement quanto aos Estados 
nacionais que descumprissem os preceitos de salvaguarda 
aos direitos e princípios trabalhistas ali consignados. 

A inteligência acima delineada sobre a mitigação no 
que concerne à eficácia da DSLM parece ser a dominante 
entre os Estados membros do bloco de integração, assim 
como também parece imperar nos órgãos institucionais 
mercosurenho com poderes decisórios. Tal perspectiva, por 
exemplo, é sustentada intensamente na já mencionada Ata 
GMC n.º 1/98. 

Entretanto, pertinentes são as palavras de Uriarte 
ao debruçar-se sobre a questão da eficácia jurídica da 
Declaração Sociolaboral do Mercosul: 

 
[...] no es concebible que gobiernos formalmente electos y 
responsables, formulen por escrito y proclamen solemnemente 
una Declaración ardua y largamente negociada palabra por 
palabra, y que esta carezca de toda eficacia. No es posible 
admitir tal derroche de esfuerzos, recursos e imagen. Alguna 
eficacia tienen que tener […] Por los menos la de comprometer 
a los gobiernos que las negociaron, suscribieron y proclamaron 
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solemnemente, a no adoptar normas ni ejecutar actos contrarios 
a los propósitos en ellas enunciados128. 

 
Assim como Uriarte, a presente tese doutoral não 

admite a doutrina vergastada e institucionalizada no seio do 
bloco de integração, na qual se esvazia a Declaração 
Sociolaboral do Mercosul quanto à sua operatividade, 
mitigando-lhe eficácia jurídica para emanar os seus efeitos de 
salvaguarda social. A postura negativa no que tange à DSLM 
consiste em mais uma comprovação do discurso retórico e 
claudicante do Mercosul acerca do adimplemento das suas 
próprias normas integracionistas, conforme já trabalhado no 
item IV.1. 

Assim como ocorre com o ordenamento jurídico 
criado para regular o processo de integração no cone sul – o 
direito de integração mercosurenho –, os países membros do 
bloco multinacional enfraquecem e esvaziam a Declaração 
Sociolaboral do Mercosul para que não sejam 
responsabilizados internacionalmente por eventuais 
descumprimentos no que diz respeito aos níveis de proteção 
social estipulados no documento em comento, igualmente 
não desejam os Estados membros serem cobrados no que 
concerne à harmonização dos seus sistemas normativos 
nacionais com a DSLM. Dessa forma, a tentativa de mitigar 
a eficácia jurídica da Declaração em estudo parece ser mais 
uma esquiva de cunho político do que um problema formal 
ou material inerente à ciência do Direito. 

Do ponto de vista científico-jurídico, 
especialmente no que tange à porção do Direito encarregada 
de regular a sociedade internacional e as relações exteriores, 

                                                      
128 URIARTE, Oscar Ermida. La Declaración Sociolaboral del Mercosur 
y su eficacia jurídica. In: Organización Internacional del Trabajo (Org.). 
Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur: trabajos de la 
reunión técnica de la Oficina OIT de área para Argentina, Paraguay y 
Uruguay celebrada en Buenos Aires, los días 10 y 11 de diciembre de 
2001. Buenos Aires: Editora de la OIT, 2001. p. 11-30. p. 26. 
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não há motivos para que a Declaração Sociolaboral do 
Mercosul possua qualquer entrave para emanar os seus 
plenos efeitos de salvaguarda aos direitos dos trabalhadores 
mercosurenhos dentro da ordem social intrabloco. Para 
confirmar tal assertiva, faz-se necessário adotar como 
premissa o fato de que a Declaração, deveras, não é parte 
componente do direito de integração do Mercosul – nem da 
porção originária, nem da porção derivada –, mas sim habita 
a seara do Direito Internacional Público, sendo provenientes 
dessa origem a sua natureza e a sua eficácia jurídica. 

Para contrariar a doutrina institucionalizada que se 
gerou no seio do bloco de integração, em que a Declaração 
Sociolaboral do Mercosul não passa de um instrumento 
jurídico de soft law, sem obrigatoriedade e sem força 
vinculante, é imperioso transcender ao âmbito 
integracionista e reposicionar o documento em estudo no 
orbe da proteção internacional dos direitos humanos, mais 
especificamente no âmbito dos tratados, pactos e 
declarações internacionais com essa pertinência temática. 

Ao estudar-se a Declaração Sociolaboral do 
Mercosul em sua materialidade, torna-se evidente que o 
documento possui um espírito humanista e voltado para a 
concretização de um paradigma integracionista adepto a 
justiça social. Sob o ponto de vista da Declaração em 
comento, resta cristalino que o sucesso do bloco 
multinacional formado no cone sul somente pode ser 
viabilizado pelo desenvolvimento da temática sociolaboral 
dentro do referido processo de integração. Com isso, na 
intenção de garantir aos trabalhadores mercosurenhos 
patamares civilizatórios mínimos para uma existência 
humana com dignidade, o referido diploma legal perfaz um 
apanhado de direitos e princípios trabalhistas capazes de 
conformar um marco normativo regulador da ordem social 
no Mercosul. 

Notoriamente, a Declaração Sociolaboral do 
Mercosul, haja vista o seu conteúdo essencial, configura-se 



274 | Marcelo Mauricio da Silva 
 

como um instrumento jurídico com classe de norma 
internacional relativa à proteção dos direitos humanos. Dito 
de outra forma, a vocação da DSLM é humanista, pois, em 
sua maioria, refere-se àqueles direitos fundamentais 
inerentes à dignidade da pessoa humana enquanto 
trabalhadora. Para atestar essa qualidade, basta se debruçar 
sobre o teor do preâmbulo do documento. 

O mote da proteção aos direitos humanos permeia 
todo o espírito da DSLM, mas é na parte exordial que ele se 
materializa textualmente. Tanto é assim que consta no 
documento o seguinte fragmento: 
 

Considerando que os Estados Partes estão 
comprometidos com as declarações, pactos, 
protocolos e outros tratados que integram o 
patrimônio jurídico da Humanidade, entre os quais a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), 
o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
(1966), o Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (1966), a 
Declaração Americana de Direitos e Obrigações do 
Homem (1948), a Carta Interamericana de Garantias 
Sociais (1948), a Carta da Organização dos Estados 
Americanos - OEA (1948), a Convenção Americana 
de Direitos Humanos sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (1988)129. 

 
Nesse trecho, os diplomas normativos de Direito 

Internacional mais proeminentes quanto ao tema da 
proteção aos direitos humanos, nominalmente, serviram de 
referencial jurídico para inspirar e nortear a DSLM. É 
inconteste que a Declaração agora estudada pertence ao 

                                                      
129 MERCOSUL. Declaração Internacional de 10 de dezembro de 1998. 
Declaração Sociolaboral do Mercosul. Disponível em: 
<http://www.mercosur.int/msweb/Normas/ 
Tratado%20e%20Protocolos/sociolaboralPT.pdf>. Acesso em: 28 set. 
2014. 
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contexto ético do viver digno no âmbito das relações 
laborais, logo, também é parte integrante do patrimônio 
jurídico da humanidade. Outra evidência retirada do trecho 
preambular acima é que o documento mercosurenho ao 
mesmo tempo que reforça e reafirma os compromissos 
humanistas assumidos pelos seus Estados signatários 
perante a sociedade internacional, mais especificamente no 
âmbito de atuação da ONU e da OEA, também faz nascer 
os mesmos compromissos estatais, dessa vez, dentro do 
processo de integração do cone sul. 

Em razão do presente contexto, é seguro 
compreender que a Declaração Sociolaboral do Mercosul 
pertence ao universo do Direito Internacional Público, mais 
especificamente à porção de salvaguarda  dos direitos 
humanos, e integra o patrimônio jurídico da humanidade, 
logo, o referido instrumento normativo também possui a 
mesma importância, natureza, obrigatoriedade, eficácia e 
hierarquia da Declaração Universal de 1948 (DUDH), do 
Pacto Internacional de 1966 (PIDESC) e das demais 
declarações, pactos, protocolos e outros tratados 
internacionais que tenham a vocação humanista. 

A obrigatoriedade e a eficácia jurídica da 
Declaração Sociolaboral do Mercosul advêm do Direito 
Internacional, e não do direito de integração mercosurenho, 
idem quanto à sua hierarquia superior em relação aos 
ordenamentos jurídicos nacionais. Os direitos e princípios 
trabalhistas insculpidos no diploma agora em estudo, quase 
que em sua totalidade, constituem normas supranacionais 
correspondentes à ordem pública internacional quanto ao 
mundo do trabalho, convergindo, dessa forma, com o 
conceito de jus cogens (trabalhado inicialmente no capítulo um 
e retomado no capítulo dois). 

A força cogente das normas de direitos humanos, 
conforme já restou entendido, condiciona o exercício das 
soberanias estatais nacionais, canalizando-as no sentido da 
racionalização e do bom convívio dentro da sociedade 
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internacional, outrossim, sugestiona os Estados a 
desenvolverem interesses, vontades e comportamentos 
respeitosos e compatíveis com os patamares civilizatórios 
mínimos estipulados nas declarações, pactos, protocolos e 
outros tratados internacionais de direitos humanos. Nesse 
sentido, inserem-se as palavras de Barbagelata (apud 
URIARTE, 2001, p. 21): “Todas las categorías de instrumentos que 
tratan de derechos humanos – entre los que se cuentan los laborales –, 
son un tipo muy especial de instrumentos internacionales que no 
pertenecen solamente a la esfera de los Pactos entre los Estados, sino 
que han alcanzado la dimensión de jus cogens”. 

Assim, sob o ponto de vista da dogmática jurídica 
internacionalista, bem como dada a perspectiva de uma 
hermenêutica universalista fundada na supranacionalidade 
normativa da proteção aos direitos humanos, é possível 
garantir teoricamente a obrigatoriedade e a eficácia jurídica 
da Declaração Sociolaboral do Mercosul dentro do processo 
de integração do cone sul, pouco importando se os Estados 
membros do bloco mantenham a compreensão de que a 
DSLM consiste em um documento de soft law ou ainda que 
os mesmos países não incorporem o diploma aos seus 
respectivos ordenamentos jurídicos domésticos por via da 
recepção legislativa – no caso dos países dualistas –, pois o 
entendimento pela operatividade da Declaração em comento 
funda-se na força cogente (jus cogens), inerente à eticidade 
contida na salvaguarda dos seres humanos e dos grupos por 
eles formados. 

Sintetizando a vocação da Declaração Sociolaboral 
do Mercosul em poucas palavras, é seguro asseverar que o 
referido documento pretende a humanização e a 
solidarização do processo de integração engendrado no cone 
sul, tudo isso por intermédio da adoção do paradigma 
universalista da justiça social via proteção do trabalho. 
Diante de tal verificação científica, torna-se impossível não 
conectar a substância sociojurídica insculpida na DSLM com 
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a perspectiva da justiça social no âmbito da sociedade 
internacional (trabalhada no capítulo dois). 

A investigação acerca da Declaração Sociolaboral 
do Mercosul autoriza o entendimento de que existe uma 
convergência forte entre o referido documento e a ordem 
social motorizada pela Organização Internacional do 
Trabalho, mais especificamente a porção desse sistema que 
cuida de insculpir os direitos fundamentais no trabalho 
dentro do marco regulatório do Direito Internacional do 
Trabalho (abordado no item II.1). 

Para comprovar a convergência asseverada acima, 
mandatório é debruçar-se novamente sobre o preâmbulo da 
Declaração Sociolaboral do Mercosul, pois nele resta 
expresso que o bloco do cone sul reconhece a necessidade 
da implantação de um patamar mínimo de direitos 
trabalhistas correspondente às convenções fundamentais da 
OIT. Abaixo, transcreve-se o trecho do preâmbulo da 
DSLM em que resta expresso tal entendimento: 

 
Considerando que os Estados Partes, além de 
membros da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), ratificaram as principais convenções que 
garantem os direitos essenciais dos trabalhadores, e 
adotam em larga medida as recomendações 
orientadas para a promoção do emprego de 
qualidade, das condições saudáveis de trabalho, do 
diálogo social e do bem-estar dos trabalhadores; 
Considerando, ademais, que os Estados Partes 
apoiaram a “Declaração da OIT relativa a princípios 
e direitos fundamentais no trabalho” (1998), que 
reafirma o compromisso dos Membros de respeitar, 
promover e colocar em prática os direitos e 
obrigações expressos nas convenções reconhecidas 
como fundamentais dentro e fora da Organização; 
[...] Considerando a decisão dos Estados Partes de 
consubstanciar em um instrumento comum os 
progressos já alcançados na dimensão social do 
processo de integração e alicerçar os avanços futuros 
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e constantes no campo social, sobretudo mediante a 
ratificação e cumprimento das principais 
convenções da OIT130. 

 
Confessadamente, a Declaração Sociolaboral do 

Mercosul busca harmonizar a proteção social desenvolvida 
no orbe do processo de integração do cone sul com os 
princípios e direitos trabalhistas promovidos pela 
Organização Internacional do Trabalho. Está revelado 
textualmente no documento mercosurenho tal anseio, assim 
como também está contido em seu preâmbulo o dever de 
respeito e de cumprimento das obrigações assumidas pelos 
Estados membros do Mercosul dentro do marco regulatório 
da Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais 
no Trabalho (OIT, 1998) e das convenções fundamentais da 
Organização Internacional do Trabalho. 

Nesse momento, cabe aqui um ato de memória 
para recordar algumas informações já explicadas no item II.1 
da presente obra, mais especificamente a parte na qual se 
versa acerca do direitos fundamentais no trabalho sob a ótica 
da OIT. Restou entendido naquele momento que a liberdade 
sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação 
coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado 
ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a 
eliminação da discriminação em matéria de emprego e 
ocupação formaram o núcleo duro da ordem social 
motorizada pela Organização Internacional do Trabalho, 
outrossim, tais institutos jurídicos constituíram os direitos 
fundamentais amparados pelo Direito Internacional do 
Trabalho. 

                                                      
130 MERCOSUL. Declaração Internacional de 10 de dezembro de 1998. 
Declaração Sociolaboral do Mercosul. Disponível em: 
<http://www.mercosur.int/msweb/Normas/ 
Tratado%20e%20Protocolos/sociolaboralPT.pdf>. Acesso em: 28 set. 
2014. 
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Ainda rememorando o item II.1, também restou 
entendido que o rol fundamental de direitos trabalhistas 
ganhou corpo normativo perante a sociedade internacional 
ao longo dos anos de atuação da OIT. Logo, esses direitos 
fundamentais encontram-se dispostos de maneira 
pulverizada nas oito convenções essenciais da Organização 
Internacional do Trabalho, quais sejam: as Convenções 87 e 
98, sobre a liberdade sindical e a negociação coletiva; as 
Convenções 29 e 195, sobre a abolição do trabalho forçado; 
as Convenções 138 e 182, sobre a idade mínima e abolição 
das piores formas de trabalho infantil; e as Convenções 100 
e 111, sobre salário igual para trabalho de igual valor e 
discriminação em matéria de emprego e ocupação. Os 
mesmos direitos fundamentais foram positivados de maneira 
condensada pela OIT no ano de 1998, logo, esse 
instrumento normativo ganhou o nome de Declaração sobre 
os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. 

Retomando o contexto da Declaração Sociolaboral 
do Mercosul, resta patente que o documento em comento 
compromete-se com esse rol fundamental de direitos 
trabalhistas, pois converge com as oitos convenções 
essenciais da OIT e com a Declaração sobre os Princípios e 
Direitos Fundamentais no Trabalho. A referida constatação 
torna-se inconteste mediante a análise do preâmbulo da 
DSLM. 

Diante do quadro apresentado de convergência 
entre a Declaração Sociolaboral do Mercosul e o mote de 
direitos fundamentais no trabalho motorizados pela OIT 
dentro do marco jurídico do Direito Internacional do 
Trabalho, a presente tese doutoral passa a desenvolver a 
conexão entre o documento mercosurenho e o signo do 
trabalho decente, pois os objetivos estratégicos idealizados 
em ambos os contextos para impulsionar e orientar as 
políticas sociais de proteção ao labor possuem uma sintonia 
marcante. 
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No que concerne à Declaração mercosurenha, já 
ficou provada a sua afinidade com a ordem social elaborada 
dentro do marco regulatório da Organização Internacional 
do Trabalho; ato contínuo, também não há como negar a 
sintonia existente entre o documento e os eixos estratégicos 
(trabalhados no item IV.2) propagados pelo trabalho decente 
na produção jurídica do Direito Internacional do Trabalho. 
Da investigação realizada sobre os princípios e direitos 
trabalhistas incrustados na DSLM (trabalhados no item 
III.4.1), é seguro atestar que tais preceitos apontam para um 
diploma social guiado pelos mesmos objetivos delineados 
dentro da perspectiva do trabalho decente, quais sejam: mais 
e melhores empregos; a extensão da proteção social; a 
promoção dos direitos no trabalho; e o fortalecimento do 
diálogo social e do tripartismo. Também se incluem em tal 
contexto as noções de equidade e de trabalho inaceitável 
como preceitos fundamentais abarcados pelo instrumento 
em foco. 

A comprovação de tal fato pode ser obtida através 
da análise artigo por artigo da Declaração Sociolaboral do 
Mercosul (Anexo B). Assim, começa-se: o artigo primeiro 
(MERCOSUL, 1998), sobre a não discriminação, e o 
segundo (MERCOSUL, 1998), sobre a promoção da 
igualdade, materializam a noção de equidade; o artigo quinto 
(MERCOSUL, 1998), sobre a eliminação do trabalho 
forçado, e o sexto (MERCOSUL, 1998), sobre a erradicação 
do trabalho infantil, lidam com a noção de trabalho a ser 
abolido, inaceitável; o artigo oitavo (MERCOSUL, 1998), 
sobre a liberdade de associação; o nono (MERCOSUL, 
1998), sobre a liberdade sindical; o décimo (MERCOSUL, 
1998), sobre a negociação coletiva; o décimo primeiro 
(MERCOSUL, 1998), sobre a greve, tratando do eixo 
estratégico relativo à promoção dos direitos no trabalho; o 
artigo décimo terceiro (MERCOSUL, 1998), sobre o diálogo 
social, lida com o eixo estratégico referente ao diálogo social 
e ao tripartismo; o artigo décimo quarto (MERCOSUL, 
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1998), sobre o fomento ao emprego, materializa o desiderato 
estratégico de políticas públicas voltadas para a promoção de 
mais e melhores empregos; o artigo décimo sétimo 
(MERCOSUL, 1998), sobre a saúde e a segurança do 
trabalho, trata do eixo referente à extensão da proteção 
social ao trabalhador; o artigo décimo oitavo (MERCOSUL, 
1998), sobre a inspeção do trabalho, lida com o eixo da 
promoção dos direitos no trabalho; por fim, o artigo décimo 
nono (MERCOSUL, 1998), sobre a seguridade social, versa 
sobre o eixo relativo à extensão da proteção social. 

Ipso facto, torna-se inegável a sintonia existente entre 
a Declaração Sociolaboral do Mercosul e o signo do trabalho 
decente. Tal percepção reforça mais uma vez que a 
Declaração agora em estudo possui como essência a 
humanização do processo de integração transcorrido na 
região mais austral da América do Sul, assim como também 
corresponde, em teoria, a uma tentativa de aproximação 
entre o bloco mercosurenho e a perspectiva da justiça social. 
Perspectiva essa promovida pela OIT dentro do marco 
regulatório do Direito Internacional Público, mais 
especificamente o Direito Internacional do Trabalho. 

Por tais razões, a Declaração Sociolaboral do 
Mercosul deveria significar o máximo instrumento jurídico 
na ordem social intrabloco, contudo não é bem assim que 
acontece na integração agora em estudo. Não se pode 
esquecer que o referido diploma enfrenta dificuldades e 
entraves quanto à sua eficácia jurídica, conforme explicado 
no capítulo três desta tese. 

Não é sem motivo que a corrente tese doutoral 
optou por não aprofundar os comentários sobre a DSLM 
dentro da investigação realizada no item IV.2, referente aos 
eixos estratégicos do trabalho decente. Foi preferível 
destacar o contexto da Declaração mercosurenha em uma 
seção própria, em que ficasse transparente a sua vocação 
humanista e a sua sintonia com os eixos estratégicos do 
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trabalho decente, porém sem se esquecer do seu problema 
atinente à eficácia jurídica no bloco do cone sul. 

 
4 UM MERCOSUL ADEPTO AO TRABALHO 

DECENTE? COMPREENSÕES SOBRE A 
INTEGRAÇÃO NO CONE SUL 

 
Em consequência das informações encontradas e 

dos resultados expostos no transcorrer do capítulo quatro da 
presente tese doutoral, é válido reservar um espaço nesta 
obra para estipular um entendimento consolidado sobre 
certas nuances jurídico-institucionais do Mercosul. Em 
outras palavras, o produto científico agora concebido deve 
ser firme e transparente no que tange a ser capaz de alinhar 
os elementos teóricos compilados no progresso da corrente 
pesquisa para lidar claramente com os problemas a que se 
propôs inicialmente. 

Com isso, de agora em diante, o escopo é 
estabelecer reflexões sobre o contexto sociolaboral do bloco 
do cone sul, a fim de que sejam viabilizadas, nesta tese, 
hipóteses definitivas para elucidar as questões levantadas 
adjetas ao Mercosul, sempre tendo como referencial o signo 
do trabalho decente. 

Enfrentando um primeiro quesito, já foi provado 
de maneira categórica o fato de que existe a influência do 
trabalho decente na dimensão sociolaboral do Mercosul, 
pelo menos foi essa a certeza teórica cravada no decorrer dos 
itens IV.2 e IV.3 da presente tese. Nessa perspectiva, ficou 
evidenciado que há uma sintonia entre as políticas 
mercosurenhas de promoção e de salvaguarda ao labor com 
os princípios, direitos e ações estratégicas designadas pela 
OIT dentro do conceito de trabalho decente. Outrossim, 
ficou consignado no corpo do capítulo quatro desta obra que 
tanto o direito de integração derivado quanto a Declaração 
Sociolaboral do Mercosul positivam juridicamente a sintonia 
em comento. 
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Assim, encarando o cenário delineado acima, outro 
quesito que deve ser enfrentado doravante é: pode-se afirmar 
que o Mercosul é adepto ao trabalho decente? Parece óbvio 
que a presente indagação decorre da resposta obtida sobre o 
primeiro quesito acima. 

Uma vez que se sabe que a dimensão sociolaboral 
do Mercosul é afetada e possui sintonia com o signo do 
trabalho decente, ato contínuo, o próximo passo diz respeito 
a tentar alcançar se existe uma influência dessa ordem social 
no contexto amplo do bloco de integração do cone sul. Em 
palavras mais claras, é entabular uma hipótese 
cientificamente acreditada sobre a existência, ou não, de uma 
influência protagonizada pelas entidades sociolaborais e pelo 
seu conjunto de normas – ambos comprovadamente 
inspirados pelos princípios, direitos e eixos estratégicos do 
trabalho decente – no que diz respeito às tomadas de 
decisões e aos rumos integracionistas intrabloco, 
especialmente considerando a atuação da dimensão 
econômica e os órgãos mercosurenhos de cúpula. 

Isso posto, enfrentada a questão em referência, o 
item IV.1 da presente tese doutoral avaliou os dados 
jurídicos e institucionais arrolados no capítulo três desta obra 
e diagnosticou o bloco do cone sul como adepto a um 
modelo de integração unidimensional e concentrador no que 
concerne às tomadas de decisões. A razão para que tal 
parecer fosse firmado acerca do Mercosul vem das 
constatações estadas no seio da investigação perpetrada, isto 
é, o padrão integracionista adotado na região mais austral da 
América do Sul está focado primordialmente nos assuntos 
respectivos ao livre comércio intrazona. Tanto é assim que o 
direito de integração originário – materialmente 
constitucional, de hierarquia superior e com maior nível de 
segurança jurídica – lida somente com as questões 
econômicas da liberação comercial ou com a estrutura 
organizacional do bloco. 
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Mais um argumento que evidencia a 
unidimensionalidade mercosurenha é o vigente esquadro 
institucional do bloco, em que os órgãos superiores (CMC, 
GMC e CCM) – dotados de poderes decisórios – são todos 
interessados na integração de mercados e na promoção de 
incentivos aos fatores produtivos para o livre comércio 
zonal. Na mesma vereda, a pirâmide institucional do 
Mercosul é concentradora, uma vez que está disposta de 
maneira interessada a manter o poder decisório intrabloco 
nas mãos dos representantes dos Poderes Executivos 
nacionais dos Estados membros, principalmente dos agentes 
governamentais advindos das áreas econômicas ou das 
relações exteriores. 

Conforme se percebe facilmente no estudo 
engendrado, jurídica e institucionalmente, a dimensão 
sociolaboral do Mercosul está relegada a um plano inferior, 
sem causar impacto nos processos de tomada de decisões. 
Os temas de interesse ao mundo do trabalho costumam 
habitar o orbe do direito de integração derivado – 
materialmente não constitucional, de hierarquia inferior e 
com menor nível de segurança jurídica131 –, igualmente são 
motorizados por organismos sem poderes decisórios e 
subordinados aos órgãos superiores, de cúpula. À guisa de 
exemplo, no atual organograma mercosurenho, não há 
impropriedade em afirmar-se que o SGT 10, a CSLM e o 
OMTM estão atrelados e submissos aos interesses 
econômicos veiculados dentro do GMC. O mesmo 
raciocínio serve para explicar os vínculos institucionais 
desenvolvidos entre a Reunião dos Ministros do Trabalho e 
do Desenvolvimento Social, o GANEMPLE e o ISM em 

                                                      
131 No que concerne ao maior ou menor nível de segurança jurídica, esse 
critério remete-se aos problemas elencados e trabalhados no deslinde do 
item IV.1. Nesse contexto específico, refere-se ao problema enfrentado 
pelo direito de integração do Mercosul relativo à baixa eficácia jurídica 
manifestada pelo seu sistema normativo, sejam as normas originárias, 
sejam as normas derivadas. 
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relação ao CMC. Sem falar que o Fórum Consultivo 
Econômico-Social, como o próprio nome denota, possui um 
papel meramente consultivo-recomendatório. 

O viés econômico da integração no cone sul é tão 
imperante que coloca em xeque a natureza e a eficácia 
jurídica do diploma normativo sociolaboral mais 
emblemático, ou seja a Declaração Sociolaboral do 
Mercosul. Em um ato de memória, antes da promulgação da 
DSLM, vale recordar que os órgãos mercosurenhos 
superiores, dotados de poderes decisórios e imbuídos do 
espírito de proteção aos interesses dos agentes econômicos 
intrabloco, foram os responsáveis pelo trancamento do 
projeto de carta social de direitos fundamentais no trabalho 
de iniciativa da CCSCS, em que a pretensão era confeccionar 
um instrumento jurídico de força vinculante, criador de um 
Tribunal de Justiça em matéria trabalhista, participante do 
direito de integração originário (Protocolo decorrente do 
TA), capaz de modificar a estrutura jurídica e institucional 
do Mercosul para atribuir aos temas relativos ao mundo do 
trabalho um protagonismo quanto às tomadas de decisões e 
aos rumos do processo de integração em estudo. 

Nesse contexto, uma vez trancada a referida carta 
social, foram os mesmos órgãos mercosurenhos de cúpula 
que discutiram e aprovaram a Declaração Sociolaboral do 
Mercosul, contudo, de maneira a desfigurá-la e a rebaixá-la 
quanto a sua força e classificação normativa. A vigente 
DSLM, do ponto de vista da Ata GMC n.º 1/98 
(MERCOSUL, 1998), conforme explicado no item III.4.1, 
passou a ser encarada como um manifesto solene de direitos 
laborais emitidos pelos países membros do bloco, um 
documento de soft law, sem força vinculante e não 
componente do direito de integração do Mercosul. Toda 
essa engenharia jurídica de enfraquecimento normativo, em 
relação ao diploma em comento, é justificada pelo pretexto 
parcial da não oneração econômica dos setores produtivos 
dentro do bloco e pelo receio quanto a perda de 
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competitividade dos produtos mercosurenhos em 
comparação a outros produtos advindos de países ou zonas 
estranhas ao cone sul. 

Ipso facto, está provado que o protagonismo 
decisório dentro do Mercosul é atribuído à sua dimensão 
econômica, que, por sua vez, exerce-o de forma dominante 
mediante o uso das entidades institucionais de cúpula – 
detentoras dos poderes de mando e legislativos – e por via 
do conjunto de normas jurídicas instituídas para regular o 
processo de integração no cone sul, especialmente as 
classificadas como originárias. Logo, não incorre em erro a 
presente tese doutoral quando assevera que a ordem social 
motorizada pela dimensão sociolaboral – organismos 
institucionais e sistema normativo – encontra-se 
marginalizada, em segundo plano, e subordinada aos 
assuntos e interesses de natureza econômica. 

Tal quadro é um reflexo da ideologia 
integracionista presente no atual Mercosul, consoante 
afirmado no item IV.1.1 desta obra. O pensamento 
implementado no bloco do cone sul é adepto das práticas 
liberalizantes do comércio zonal associadas à globalização 
econômica, na maioria das vezes implementada de forma 
predatória. Já foi provado no deslinde deste capítulo que o 
modelo Mercosul de integração, ideologicamente, é 
incompatível com os preceitos ostentados pela sociedade 
internacional no que concerne à perspectiva da justiça social 
e do desenvolvimento econômico equitativo e sustentável. 

Diante do exposto, não é possível afirmar que o 
Mercosul adota um modelo de integração condizente com a 
perspectiva da justiça social, conforme preconiza o Direito 
Internacional do Trabalho. Também não se pode atestar que 
o vigente modelo Mercosul é adepto de uma integração 
protagonizada pelo signo do trabalho decente nos termos 
preconizados pelo marco regulatório da Organização 
Internacional do Trabalho. Tanto é assim que, sobre o cone 
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sul, a literatura de vocação mais social afirma 
categoricamente: 

 
En todos nuestros países - en especial los del "cono sur" - se 
vienen desarrollando profundos cambios como producto de los 
procesos internos de transformación productiva, social y política 
y por el impacto de las aperturas económicas, la integración y 
la mundialización. Estos cambios en muchos casos han 
impactado negativamente la distribución del ingreso y al 
mercado de trabajo con una creciente informalización, 
desempleo y subempleo y el deterioro de las condiciones y medio 
ambiente de trabajo y de la regulación protectora. Una 
peligrosa insensibilidad social se instala en sectores muy 
importantes de nuestras sociedades y en muchos gobiernos, la 
teoría, los modelos y la práctica generalizada según la cual la 
seguridad social debe convertirse en un mecanismo de ahorro 
forzoso sin importar los derechos de los trabajadores, y los 
salarios bajos y el desempleo, en la variable de ajuste de la 
economía y en condición indispensable para el aumento de la 
productividad y competitividad. Para esa concepción, toda 
regulación laboral es perjudicial, por lo cual se busca una 
flexibilización sobre la base de una permanente rebaja de los 
estándares regulatorios y la destrucción de los instrumentos de 
aplicación de la normativa laboral […]132. 

 
Em momento algum da corrente obra buscou-se 

negar a existência de uma dimensão sociolaboral dentro do 
processo de integração mercosurenho, nem mesmo 
apequenar o relevante trabalho social desenvolvido por ela, 
todavia, as informações e os dados jurídico-institucionais 
investigados apontam para o resultado de que tal dimensão 
não é protagonista no que diz respeito às tomadas de 

                                                      
132 ITURRASPE, Francisco. Dialogo entre abogados laboralistas, movimiento 
sindical, jueces del trabajo y universidades en los países del Mercosur. 2000. 
Disponível em: 
<http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/mendoza2.htm>. Acesso 
em: 02 jan. 2015. 
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decisões e às definições estratégicas sobre os rumos do 
Mercosul. Ato contínuo, o mesmo raciocínio pode ser 
impetrado quanto ao signo do trabalho decente, haja vista 
que é inegável a sua influência no conjunto de entidades e de 
normas jurídicas que regulam a ordem social no bloco do 
cone sul, contudo, tal influência não significa que o Mercosul 
adota a perspectiva da justiça social como paradigma de 
integração na região mais austral da América do Sul.  

Uma vez explicitado o diagnóstico acima, em 
verdade, conforme insinuado no capítulo dois da presente 
obra, um protagonismo do programa de trabalho decente, 
dos seus princípios, dos seus direitos e dos seus eixos 
estratégicos dentro da ideologia e do modelo integracionista 
vigente no Mercosul seria consideravelmente benéfico para 
o próprio impulso do processo de integração transcorrido 
no cone sul. É fato comprovado nesta tese doutoral que tal 
fenômeno não ocorre, porém, o signo do trabalho decente e 
a consequente promoção da justiça social intrabloco seriam 
elementos a contribuir para a resolução de entraves não 
superados pelo atual sistema mercosurenho. À guisa de 
exemplo, é possível citar alguns problemas já mencionados 
anteriormente, como: o unidimensionalismo econômico; a 
falta de solidariedade social entre os Estados membros; o 
déficit democrático institucional dentro do bloco; e a 
questão relativa à eficácia jurídica da Declaração Sociolaboral 
do Mercosul. 

Tais entraves listados acima, em teoria, poderiam 
ter as suas soluções viabilizadas, ou no mínimo facilitadas, 
caso o Mercosul utilizasse o trabalho decente como 
ferramenta essencial para a integração. Assim, mesmo tendo 
o conhecimento de que tal fato não ocorre, ainda que este 
não seja o objetivo principal da corrente tese, cabe agora 
conceber um momento nesta obra para projetar algumas 
repercussões que poderiam ser ocasionadas pelo uso dos 
preceitos sociolaborais compreendidos no contexto do 
trabalho decente dentro do bloco mercosurenho. 
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Sobre o unidimensionalismo econômico e a 
solidariedade social, mirando pelo prisma proporcionado 
pela sociologia jurídica (item II.3 desta tese), as relações de 
trabalho são capazes de criar laços de cooperação e auxílio 
recíproco entre as sociedades. Dessa forma, a teoria 
elaborada por Duguit (2009) bem como a doutrina de 
Durkheim (1999) afiançam que a divisão de trabalho é um 
liame orgânico entre as pessoas e faz crescer em fortaleza o 
sentimento de congraçamento social. Portanto, o 
aprimoramento da ordem social no Mercosul, no sentido de 
priorizá-la e elevá-la a um pilar integracionista, adepta do 
signo do trabalho decente, reforçaria naturalmente o 
processo mercosurenho. 

O entendimento teórico de que, assim como a 
globalização, os processos de integração precisam ser 
ancorados por uma dimensão sociolaboral atuante e 
regulados por um ordenamento jurídico firme já foi fixado 
em momentos anteriores da presente obra. Nessa vereda, 
valendo-se de tal raciocínio, é seguro apontar para a eticidade 
oferecida pelo emblema do trabalho decente como pilar para 
escorar a reordenação ideológica, institucional e jurídica no 
Mercosul, no intuito de pavimentar vínculos mais solidários 
e justos socialmente entre os países participantes da 
integração. 

Pela via do trabalho decente, em um cenário 
pragmático, o esperado seria que o Mercosul parasse de ser 
um modelo unidimensional de integração, isto é, um grupo 
de países interessados apenas nas eliminações de barreiras 
alfandegárias e de outros obstáculos ao livre comércio. Ato 
contínuo, diante da priorização do mundo do trabalho, a 
perspectiva seria de que o bloco passasse a conjugar 
desenvolvimento econômico com justiça social mediante a 
garantia de patamares civilizatório mínimos para as suas 
respectivas populações, igualmente, que houvesse uma 
distribuição equitativa dos benefícios galgados com o 
processo de integração em um combate efetivo às mazelas 
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sociais já citadas, como o dumping social, o subemprego, o 
informalismo, a precarização trabalhista, entre outras, 
tornando-se um bloco de integração solidário, capaz de gerar 
riquezas e de distribuí-las entre as sociedades envolvidas. 

Encarando o entrave referente ao déficit 
democrático no Mercosul, ficou provado em momento 
pretérito (itens IV.1 e IV.2.3) que a atual estrutura 
institucional emoldurada principalmente pelo Tratado de 
Assunção e pelo Protocolo de Ouro Preto é concentradora. 
Tal constatação encontra guarida no fato de que, em sua 
cúpula, todos os órgãos superiores mercosurenhos – aqueles 
que são dotados de poderes decisórios – estão formados 
exclusivamente por agentes governamentais oriundos de 
áreas econômicas e/ou das relações diplomáticas exteriores 
e somente eles, em regra, participam das tomadas de decisões 
integracionistas. No alto escalão do bloco do cone sul, 
consoante preconizado no seu direito de integração 
originário, não existe espaço para a representação dos 
cidadãos sul-americanos, nem para eleições diretas ou para 
envolvimento dos segmentos sociais, apenas existem 
indicações políticas dos governos nacionais e os seus 
próprios interesses. 

Diante de um quadro institucional pouco 
democrático (concentrador), a ordem social promovida 
pelos preceitos atinentes ao trabalho decente pode contribuir 
para a abertura do bloco, para o envolvimento das 
sociedades civis organizadas de cada país membro no que 
tange aos processos de tomada de decisões. De acordo com 
a ordem jurídica internacional (DIT) protagonizada pela 
OIT, a promoção do diálogo social, especialmente no 
formato tripartite, corresponde a um mecanismo 
democrático para incluir os atores sociais participantes das 
relações trabalhistas nas ações de pacificação de 
controvérsias sociolaborais e na gestão/planejamento de 
políticas públicas atinentes ao mundo do trabalho. 
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Em verdade, no contexto mercosurenho, o diálogo 
social já ocorre, inclusive no formato tripartite, contudo, 
somente em compartimentos institucionais inferiores. Dada 
a comprovada influência do trabalho decente nos 
organismos sociolaborais do Mercosul (entidades sem 
poderes decisórios, de segundo escalão), a dimensão 
sociolaboral torna-se a evidência cabal da existência do 
diálogo social e do tripartismo intrabloco; para tanto, basta 
perceber o formato institucional adotado pelo Subgrupo de 
Trabalho n.º 10, pela Comissão Sociolaboral do Mercosul e 
pelo Observatório do Mercado de Trabalho do Mercosul. 
Em tais gabinetes, com o aval do direito de integração 
derivado, os referidos mecanismos democráticos orientam 
as políticas sociais de fomento e de proteção aos assuntos 
laborais dentro do bloco do cone sul. 

Portanto, projetando a hipótese de que o Mercosul 
fosse adepto de um modelo integracionista em que o 
trabalho decente constituísse uma prioridade estratégica, não 
somente seria viável, como também normal, que o emprego 
do diálogo social intrabloco, já existente nos organismos 
sociolaborais (inferiores), também fosse transportado para 
os processos decisórios de cúpula. Tal fato amortizaria o 
déficit democrático em comento, haja vista o influxo popular 
que passaria ainda a opinar diretamente nas tomadas de 
decisões no bloco do cone sul. Com isso, mesmo 
permanecendo a forte presença governamental dentro dos 
órgãos institucionais superiores, pelo menos restaria 
garantida a participação de agentes não governamentais 
oriundos das sociedades organizadas quanto à definição dos 
rumos integracionistas do Mercosul, conforme preconiza o 
princípio da Democracia (participativa) insculpido no 
preâmbulo do Protocolo de Montevidéu (MERCOSUL, 
2011). 

A respeito da questão envolvendo a eficácia jurídica 
da Declaração Sociolaboral do Mercosul, mais precisamente 
sobre o entendimento fabricado institucionalmente dentro 
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dos órgãos mercosurenhos de cúpula no sentido de atribuir 
ao documento uma natureza não vinculante (soft law), o signo 
do trabalho decente pode contribuir também para elucidar 
essa situação jurídica. 

Conforme o item IV.3, a presente tese já fixou o 
entendimento de que a DSLM possui uma vocação 
humanista e retira a sua obrigatoriedade do Direito 
Internacional Público e não do direito de integração 
mercosurenho, idem quanto à sua hierarquia superior em 
relação aos ordenamentos jurídicos nacionais dos Estados 
membros do bloco. Assim, os direitos e princípios 
trabalhistas insculpidos no diploma agora em estudo 
convergem com a perspectiva internacionalista de proteção 
aos direitos humanos, bem como podem ser classificados 
como normas de jus cogens. Nessa vereda, também já restou 
entendido o fato de que a Declaração Sociolaboral do 
Mercosul busca harmonizar a proteção social desenvolvida 
no orbe do processo de integração do cone sul com os 
princípios e direitos trabalhistas promovidos pela 
Organização Internacional do Trabalho, especialmente os 
preceitos compreendidos pelo signo do trabalho decente. 

No contexto da proteção internacional aos direitos 
humanos, o trabalho decente refere-se ao núcleo duro de 
princípios, direitos e políticas de promoção e de salvaguarda 
sociolaborais sem os quais não é concebível um labor 
condizente com a dignidade da pessoa humana. Logo, os 
elementos laborais relativos ao trabalho decente são 
harmônicos e correspondentes à eticidade internacionalista 
de proteção aos direitos humanos. 

É notório que, hipoteticamente falando, caso o 
Mercosul adotasse a perspectiva da justiça social como 
objetivo de integração e, consequentemente, o trabalho 
decente como mecanismo protagonista para a construção de 
um mercado comum na região do cone sul, 
automaticamente, o panorama referente à proteção dos 
direitos humanos restaria fortalecido dentro do bloco em 
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comento. Tal cenário seria ideal e revitalizante quanto à 
eficácia jurídica da DSLM, haja vista que a força cogente 
manifestada no documento estaria reconhecida e albergada 
pelo “novo” modelo integracionista implantado; logo, por 
via do trabalho decente, a Declaração mercosurenha seria 
resgatada no que tange à sua força normativa. Com isso, 
ainda hipoteticamente, por obra da Declaração Sociolaboral 
do Mercosul, o bloco do cone sul estaria sintonizado com a 
ordem jurídica internacional (DIP), mais especificamente 
com o sistema OIT de fomento à justiça social para um 
desenvolvimento sustentável (DIT). 

Desse modo, com esses quatro aspectos (o 
unidimensionalismo, a solidariedade social, o déficit 
democrático e a eficácia jurídica da DSLM), projetaram-se 
soluções baseadas na adoção da perspectiva da justiça social 
pela via do trabalho decente que poderiam resolver alguns 
entraves na integração mercosurenha, ou, no mínimo, 
facilitar a resolução. Cabe cientificar que o referido rol é 
exemplificativo, uma vez que, nem de perto, buscou-se 
esgotar todas as hipóteses de contribuições possíveis e 
atribuíveis ao signo do trabalho decente. 

Transplantando esse cenário hipotético para o 
contexto amplo do Mercosul, não seria incorreto projetar 
que o trabalho decente contribuiria significativamente para 
que o bloco do cone sul, finalmente, alcançasse o patamar 
integrativo previsto no Tratado de Assunção, ou seja, a 
constituição de um mercado comum na porção mais austral 
da América do Sul. 

Teoricamente, dentro de um modelo de integração 
adepto a justiça social, em face de uma maior solidariedade 
existente entre as sociedades nacionais participantes do 
processo, assim como tendo em vista a facilitação da 
circulação de trabalhadores, a perspectiva da equidade e do 
trabalho a ser abolido, o diálogo social/tripartismo vivido 
pelos agentes governamentais e não governamentais 
intrabloco, o fomento de empregos decentes visando à 
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construção de um mercado de trabalho comum, a extensão 
da proteção social e a promoção dos direitos no trabalho, 
seria normal que houvesse um aumento das taxas de 
mobilidade de bens, serviços e fatores de produção, 
principalmente a mão de obra. 

Consoante a teoria das áreas monetárias ótimas 
elaborada por Mundell (1961), são esses altos percentuais de 
mobilidade os responsáveis por alavancar o crescimento 
econômico dentro de uma zona de integração. Na mesma 
vereda, lembrando da escala de classificação desenvolvida 
por Sardegna (1995), já foi dito que a circulação de bens, 
serviços e fatores de produção é uma das marcas 
caracterizadoras de um mercado comum, isto é, de um 
processo de integração que alcançou, no mínimo, o nível três 
de evolução. 

Todos os elementos expostos até agora somente 
fortalecem a relevância dos assuntos e das políticas 
sociolaborais dentro de um processo de integração, e o caso 
do Mercosul não é uma exceção. O trabalho decente é um 
mecanismo para a promoção do crescimento econômico 
sustentável e pode catapultar o progresso do bloco do cone 
sul. Sendo certo que o vigente modelo de integração 
mercosurenho não é eficiente, haja vista o seu insucesso no 
que concerne à construção de um mercado comum, a ordem 
social internacional promovida pela OIT e regulada pelo 
DIT coloca o signo do trabalho decente – conjunto de 
princípios, direitos e de políticas públicas para a promoção e 
a salvaguarda do mundo do trabalho – como alternativa para 
uma integração humanizada, equitativa e com justiça social. 



CONCLUSÃO 
 
 
Em sede de fechamento, é de bom alvitre escutar o 

conselho deixado por Boaventura (2011, p. 135), quando 
assevera: “A conclusão deve ser breve, substanciosa e 
incisiva, abrindo janelas para outras pesquisas. O mais 
recomendado, no final da redação, é resumir, concluir e 
recomendar”. 

Seguindo a recomendação lavrada acima, em sua 
etapa vestibular, a presente pesquisa aproveitou-se do 
referencial científico (doutrinário e normativo) 
proporcionado pela ordem jurídica da sociedade 
internacional no sentido de concatenar uma espécie de 
“teoria geral” sobre o primeiro elemento contextualizador da 
corrente obra, isto é, os processos de integração e a criação 
de blocos multinacionais. 

Desse universo relativo à ciência jurídica, algumas 
certezas abstratas puderam ser aplicadas na construção dos 
alicerces da corrente tese doutoral. As principais foram: 1) 
os processos de integração entre países estão 
contextualizados dentro do fenômeno da globalização e, 
assim como ela, respingam em um conjunto multifacetário 
de temas e segmentos da sociedade organizada, dentre os 
quais estão a economia e o mundo do trabalho; 2) os países 
envolvidos nas relações exteriores de integração 
costumeiramente formam Organizações Internacionais 
(sujeitos de DI) – também enxergadas como blocos 
multinacionais – para motorizar os respectivos processos, 
podendo ser do tipo intergovernamental ou supranacional; 
3) sob a ótica jurídica, o Direito Internacional Público teve a 
incumbência de regular as relações exteriores de integração, 
surgindo assim os ordenamentos jurídicos integracionistas; e 
4) dentro da ordem jurídica criada para regular os processos 
de integração dois sistemas aparecem: o direito de integração 
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(ramo especializado do DIP) e o direito comunitário (ramo 
sui generis do DIP). 

Ainda na mesma etapa vestibular, diante do 
manuseio do referencial teórico internacionalista citado 
acima, alguns resultados preliminares puderam ser fixados 
acerca dos processos de integração e dos respectivos blocos 
multinacionais. Primeiramente, foi checado no deslinde 
desta tese que existem níveis integracionistas, logo, uma 
marcha pode ser engendrada por um grupo de países no 
sentido de buscar um grau mínimo ou máximo de 
aproximação e de profundidade entre eles. Tal iniciativa 
depende exclusivamente do exercício soberano da vontade 
dos Estados participantes em determinar, dentro de um juízo 
de conveniência nacional, se devem enveredar, ou não, em 
um processo de integração e em qual grau. 

No mesmo horizonte, também foi checado que as 
promessas de alto crescimento econômico são os motivos 
mais atraentes para que um país se sinta convidado a 
participar de um processo de integração. Inclusive, existem 
conjecturas advindas da ciência econômica atestando que 
quanto maior o nível de integração, maior a circulação de 
bens, serviços e fatores produtivos (entre eles a mão de obra) 
intrabloco; ato contínuo, também será maior a probabilidade 
de ganhos financeiros para as nações envolvidas no 
processo. 

Um outro resultado preliminar constatado nesta 
obra, mediante a análise dos atributos jurídicos e 
institucionais das Organizações Internacionais constituídas 
para motorizar as marchas integracionistas, foi a 
comprovação da correlação existente entre o nível de 
integração de um bloco multinacional com o seu tipo de 
estrutura organizacional e a espécie de sistema normativo 
adotado por ele. No desenvolvimento desta tese doutoral, 
restaram fixados os seguintes enlaces: os blocos 
multinacionais do tipo intergovernamental utilizam o marco 
regulatório proporcionado pelo direito de integração, 
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portanto, por encaixe de características, congregam-se 
melhor com os níveis mais iniciais da integração, isto é, com 
a zona de livre comércio e a união aduaneira; os blocos 
multinacionais do tipo supranacional utilizam o marco 
regulatório proporcionado pelo direito comunitário, 
portanto, por encaixe de características, congregam-se 
melhor com os níveis mais avançados da integração, isto é, 
com o mercado comum, a união econômica e monetária e a 
integração econômica. 

Diante de tais resultados, foi plausível para a 
corrente tese, em um segundo momento, avançar para 
continuar tratando sobre o Direito Internacional Público, 
dessa vez, abarcando a proteção internacional dos direitos 
humanos. Com esse segundo elemento contextualizador, 
mostrou-se possível para a presente obra trazer à baila um 
outro fator de investigação, ou seja, o mundo do trabalho 
passou a atrair o foco principal da pesquisa e, com efeito, 
adentrou-se nos direitos humanos dos trabalhadores e a sua 
ordem jurídica. 

A essa altura, uma abordagem de vocação 
sociológica passou a ser empregada no sentido de 
desenvolver uma percepção científica acreditada acerca do 
trabalho como valor social central, como força motriz e 
propagadora de laços de solidariedade entre os indivíduos de 
uma sociedade, ou mesmo nos casos em que sociedades 
distintas passem a relacionar-se. Sob o ponto de vista 
jurídico internacionalista, tal cenário desemboca no marco 
regulatório referente ao Direito Internacional do Trabalho 
(outro ramo especializado do DIP), assim como na atuação 
da Organização Internacional do Trabalho, sobretudo no 
que tange ao signo do trabalho decente, isto é, no rol de 
princípios, direitos e políticas públicas de promoção e 
salvaguarda ao mundo do trabalho. 

Da união dos dois elementos de investigação 
tratados até agora (processos de integração e trabalho 
decente), mais alguns resultados prévios puderam ser 
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constados, como: 1) a globalização econômica assim como 
os processos de integração não foram capazes de solucionar 
mazelas sociais graves, ao contrário, há relatos de 
agravamento; 2) a ordem jurídica internacional oferece uma 
perspectiva de justiça social calcada no signo do trabalho 
decente como uma alternativa para humanizar (solidarizar) 
os movimentos globalizantes; 3) os processos de integração 
entre países não devem ser encarados apenas pelo contexto 
econômico (unidimensionais), sob pena de adotar um 
modelo integracionista predatório e concentrador; e 4) 
congruente ao paradigma de justiça social proposto pela 
OIT, escorada em seu programa de trabalho decente, os 
processos de integração precisam contemplar uma dimensão 
sociolaboral bem estruturada e atuante, com papel central na 
definição dos objetivos estratégicos a serem perseguidos 
dentro do bloco multinacional. 

Em apertada síntese, esses foram os pilares 
científicos erguidos para racionalizar a problemática 
enfrentada na corrente tese doutoral. Considerando todo o 
avanço acima, foi possível estabelecer uma análise acreditada 
sobre o processo de integração alvo da presente obra, ou 
seja, o Mercado Comum do Sul. Em outras palavras, 
somente pela via de tais certificações é que se tornou viável 
a avaliação do Mercosul sob o prisma dos princípios, direitos 
e eixos estratégicos relativos ao trabalho decente. 

Portanto, em um terceiro momento, a presente 
obra debruçou-se analiticamente sobre a estrutura jurídica e 
institucional ligada ao mundo do trabalho vigente no modelo 
de integração assumido pelo bloco multinacional formado 
pelos países do cone sul. Assim, fruto da referida 
investigação, mais alguns resultados foram obtidos. Quanto 
ao Mercosul, percebeu-se que ele é uma organização 
internacional específica e aberta, dotada de personalidade e 
de responsabilidade jurídica perante a sociedade 
internacional, tendo como padrão institucional o tipo 
intergovernamental associado à técnica do consenso entre os 
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países membros para as tomadas de decisões, além de ser 
regulado por um ordenamento jurídico autônomo e 
conservador das mesmas características do DIP. 

Sob o aspecto institucional, foi consolidado o 
entendimento de que o Mercosul está segmentado em dois 
escalões: um primeiro patamar em que habitam os órgãos 
superiores dotados de poderes decisórios (CMC, GMC e 
CCM) e um segundo no qual se encontram os demais órgãos 
sem poderes decisórios (PARLASUL, FCES, SAM, TPR, 
TAL e CMPED). Outrossim, sobre os órgãos de primeiro 
escalão, também restou fixado que eles são ocupados por 
agentes governamentais indicados politicamente pelos 
governos nacionais dos Estados membros do bloco, todos 
advindos das pastas ministeriais das Relações Exteriores e da 
Economia. 

Ainda versando sobre o âmbito institucional do 
bloco, foram estudados os organismos sociolaborais do 
Mercosul, ou seja, compartimentos institucionais sem 
poderes decisórios encarregados de motorizar temas 
específicos e relativos ao mundo do trabalho. Congruente 
com o diagrama contido no Apêndice desta obra, não é 
correto perceber tais compartimentos como órgãos 
mercosurenhos plenos – no sentido formal –, mas sim como 
gabinetes instrumentais para impulsionar os temas 
sociolaborais dentro dos órgãos aos quais eles estão 
subordinados, precisamente o CMC e o GMC. 

Dando enfoque ao aspecto jurídico, a corrente tese 
doutoral debruçou-se sobre o direito de integração do 
Mercosul e fixou entendimento no sentido de que o referido 
ordenamento jurídico divide-se em originário e derivado. 
Constatou-se que os tratados e protocolos internacionais de 
caráter fundacional do próprio processo de integração no 
cone sul integram a porção originária, enquanto as normas 
advindas da regular atividade institucional no exercício das 
atribuições deliberativas, executivas e/ou legislativas, 
compõem a porção derivada do direito de integração. Da 
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comparação entre as duas castas normativas em comento, 
surgiu a certeza de que as originárias são materialmente 
constitucionais, de hierarquia superior e dotadas de maior 
nível de segurança jurídica. 

No mesmo enfoque, a presente obra deparou-se 
com a questão sobre a natureza e a eficácia jurídica da 
Declaração Sociolaboral do Mercosul. Em tal contexto sui 
generis, restou certificado que a DSLM não é um instrumento 
de soft law (entendimento manifestado pelos órgãos de cúpula 
do Mercosul); ao contrário, em congruência com a 
dogmática jurídica internacionalista, bem como com a 
perspectiva da hermenêutica universalista fundada na 
supranacionalidade normativa da proteção aos direitos 
humanos, a Declaração mercosurenha foi reconhecida nesta 
obra como um instrumento normativo de DIP (tratados, 
pactos e declarações internacionais), dotado de 
obrigatoriedade e de eficácia jurídica, retirando a sua 
operatividade da sua força cogente (jus cogens) inerente à 
eticidade contida na salvaguarda dos seres humanos e dos 
grupos por eles formados. 

Isso posto, toda a construção científica engendrada 
até o presente momento permitiu a este estudo debater e 
responder ao problema central enfrentado na corrente tese 
doutoral, sempre levando em consideração a associação 
entre a tríade Mercosul, a sua dimensão sociolaboral e o 
signo do trabalho decente. O pensamento manifestado no 
transcorrer desta obra apontou de maneira peremptória a 
existência de uma influência, de uma sintonia, entre os 
princípios, direitos e eixos estratégicos encontrados na 
ordem sociojurídica contida no programa de trabalho 
decente da OIT e a dimensão sociolaboral do Mercosul. 

Todavia, a referida influência não afeta o conjunto 
de ideias norteadoras do processo de integração 
mercosurenho como um todo, igualmente, não abarca o 
topo da pirâmide institucional do bloco nem o seu direito de 
integração originário. Ideologicamente, foi provado que o 
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Mercosul é incompatível com os preceitos ostentados pela 
sociedade internacional no que concerne à perspectiva da 
justiça social e do desenvolvimento econômico equitativo e 
sustentável. 

Jurídica e institucionalmente, o vigente modelo 
Mercosul de integração não coloca o tema sociolaboral, nem 
mesmo os compartimentos institucionais relativos ao 
mundo do trabalho, como prioridades dentro das tomadas 
de decisões e das definições dos rumos intrabloco. Ao 
contrário, restou entendido que a ordem social constitui um 
elemento subsidiário e de pouco impacto quando 
comparado aos desideratos integracionistas de natureza 
econômica. Logo, torna-se seguro atestar que, em sua 
cúpula, o Mercosul não é adepto a perspectiva da justiça 
social; igualmente, que o signo do trabalho decente não é 
protagonista, considerando a dimensão econômica e os 
objetivos estratégicos firmados no processo de integração 
desenvolvido na região mais austral da América do Sul. 

Categoricamente, essa foi a conclusão da presente 
tese doutoral, isto é, a resposta para os quesitos 
investigativos formulados na parte vestibular deste texto. Tal 
desenlace encontrou sustentação nas seguintes premissas 
confirmadas no decorrer da presente tese: 1) 
ideologicamente, falta solidariedade social ao Mercosul, haja 
vista que as relações bases entre os membros do bloco são 
de cunho mercadológico, em que o comércio seria o fator de 
unidade das sociedades (sociedade de mercado); 2) as 
convicções e preocupações assentadas no Mercosul sempre 
foram de alçada econômica (unidimensional), o comércio 
zonal e a sua liberação constituem os motes essenciais desse 
modelo de integração; 3) institucionalmente, os temas 
relativos ao mundo do trabalho são motorizados por 
gabinetes sem poderes decisórios e subordinados aos órgãos 
de cúpula, dotados de atribuições decisórias e de composição 
exclusiva dos agentes governamentais com vocação 
diplomática e econômica (modelo concentrador); e 4) 
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juridicamente, o direito de integração originário – 
materialmente constitucional, de hierarquia superior e com 
maior nível de segurança jurídica – lida somente com os 
temas de natureza econômica referentes ao livre comércio 
zonal e também com a estrutura institucional, enquanto os 
temas sociolaborais estão relegados ao direito derivado (mais 
suscetível a entraves jurídicos entendidos no 
desenvolvimento da tese). 

Com isso, mediante o debate acerca do trabalho 
decente e o seu papel intrabloco do cone sul, a presente tese 
doutoral entende ter logrado êxito em comprovar que o 
processo de integração agora em estudo está eivado de 
incongruências ideológicas, institucionais e jurídicas. Não é 
sem motivos que o vigente Mercosul seja falho em 
concretizar os seus objetivos mais primários, especialmente 
a consecução de um mercado comum na América do Sul. O 
referido bloco multinacional permanece aprisionado no 
formato de uma união aduaneira imperfeita, restrito ao tipo 
organizacional intergovernamental e partidário do direito de 
integração, isto é, um modelo conflitante com as 
características pertinentes ao grau três da escala de evolução 
integracionista, assim como incompatível com a teoria 
econômica para o crescimento financeiro (teoria das áreas 
monetárias ótimas). 

Por tais razões, esta pesquisa deixa explícito que é 
mandatório que o Mercosul pare de ser um bloco 
multinacional pensado exclusivamente desde a sua dimensão 
econômica, adepto da concentração e da integração 
predatória social. Para tanto, uma metamorfose 
mercosurenha seria necessária, precisamente, o bloco do 
cone sul teria que ser relançado – novamente – com feições 
mais voltadas para os apelos sociais e populares. 

De forma pragmática, recomenda-se a via do 
trabalho decente como proposta de legitimação do processo 
de integração em estudo. Por esse caminho, o bloco do cone 
sul seria contemplado com uma dimensão sociolaboral 
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dotada de papel central na definição dos objetivos 
estratégicos integracionistas, capaz de humanizar as relações 
entre os países membros e de promover a justiça social e a 
solidariedade intrabloco. Seguramente, nessa perspectiva, 
um outro Mercosul seria possível. 
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