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Introdução 

A consolidação de Estados democráticos nacionalmente produziu demanda para que 

as organizações internacionais também fossem imiscuídas de características 

democráticas e transparentes (BUMMEL, 2011). O entendimento de que o executivo 

não deveria se manter como players exclusivos no campo da política externa 

favoreceu a parlamentarização das relações internacionais, com a construção de 

instituições de características ou composição próximas aos dos parlamentos 

nacionalmente constituídos. Esse fenômeno é frequentemente percebido tanto 

como resultado quanto causa da democratização no âmbito doméstico (MALAMUD; 

STAVRIDIS, 2011). 

Há, a partir desse contexto, a discussão a respeito da existência de um déficit 

democrático nos organismos internacionais e regionais e de que é necessária uma 

conexão direta entre as instituições globais com os cidadãos. Essa tendência 

democratizante aplicada às organizações internacionais influenciou no 

fortalecimento da interação entre os representantes eleitos nacionalmente, no 

sentido de criação de mecanismos parlamentares formais dentro dessas 

organizações (BUMMEL, 2011). Tanto a democratização como a transnacionalização 

são processos fundamentais na evolução contemporânea das relações 

internacionais. Os dois fenômenos conjuntamente auxiliaram na expansão de 

parlamentos internacionais e associações interparlamentares. Essas instituições 

introduzem elites nacionais e grupos políticos opositores aos governos no jogo 
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político internacional, tornando mais plurais e transparentes as discussões de 

política externa, tradicionalmente encapsuladas nas chancelarias nacionais 

(CUTLER, 2001). 

No contexto de déficit democrático em escala internacional/regional, o 

estabelecimento de instituições parlamentares foi comumente visto como primeira e 

principal resposta à falta de democracia nas instâncias superiores ao Estado-nação. 

O fortalecimento de parlamentos regionais ou internacionais seria a maneira básica 

de legitimar as decisões tomadas nos processos decisórios internacionais, 

particularmente nas políticas adotadas na integração regional, tema do presente 

estudo. 

A proliferação de instituições parlamentares regionais tem início no continente 

europeu após a II Guerra Mundial. Esse esforço parece estar mais associado a um 

desejo de aproximação entre os parlamentos nacionais, no desenvolvimento de 

aspectos de diplomacia parlamentar, do que a uma conscientização do problema do 

déficit democrático em escala internacional (DRUMMOND, 2005). 

Since the end of the Cold War, however, there has been a 
‘parliamentarization’ of politics in several public policy areas, as is 
shown by the growth of ‘public’ and ‘parliamentary’  diplomacy.  The  
emergence,  consolidation  and  proliferation  of regional and other 
international parliamentary assemblies is another sign of this trend.  
Regional  integration  processes  have  facilitated  the  
‘parliamentarization’ of world politics because of the emergence of 

hybrid areas that are not only ‘intermestic’ but, in the case of the 
EU, ‘communitarian’, and thus transcend the national–international 
dichotomy (MALAMUD; STRAVIDIS, 2011:103). 

Segundo Drummond (2005), as instituições parlamentares estabelecidas 

internacionalmente podem ser divididas em dois modelos, de acordo com os 

objetivos e as associações a organismos internacionais e regionais: assembleias de 

diplomacia parlamentar e assembleias parlamentares de integração. As primeiras 

teriam características de diplomacia parlamentar e estariam voltadas para o diálogo 

entre delegações nacionais de países distintos, podendo apresentar vocações 

regionais, como o Parlamento Latino-Americano (Parlatino), ou universais, que é o 

caso da União Interparlamentar (UIP). As segundas instituições internacionais 

citadas, referidas nesse estudo como parlamentos de integração regional, como o 

próprio nome indica, são instaladas dentro de organizações de integração regional, 

exemplificados pelo Parlamento Europeu (PE) e pelo Parlamento do Mercosul 

(Parlasul), objetos do presente estudo. Enquanto as primeiras têm o objetivo de 

serem instrumentos para o desenvolvimento da diplomacia parlamentar, as 
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segundas são diretamente relacionadas à necessidade de acréscimo de estruturas 

democráticas aos processos de integração regional. 

Levando em consideração esses dois parlamentos de integração regional (PE e 

Parlasul), o presente artigo pretende apresentar e discutir o papel das eleições 

diretas nos dois processos de integração. A partir da observação da evolução de 

competências institucionais dos parlamentos, das configurações políticas e 

ideológicas internas e do desenvolvimento de proporcionalidade nas bancadas 

parlamentares e de legislações eleitorais nacionais para as primeiras eleições, 

discute-se em que medida a introdução de eleições diretas traz transformações 

significativas aos órgãos parlamentares regionais observados.  

 

1. Institucionalização de parlamentos regionais na redução do déficit 

democrático 

 

1.1 União Europeia 

No contexto da integração europeia, a introdução de uma Assembleia Europeia, 

posteriormente denominada de Parlamento Europeu, foi considerada como resposta 

imediata para lidar com a questão do déficit democrático no processo 

integracionista. O Parlamento, nesse sentido, fora compreendido como órgão 

defensor e representante da democracia, eficiência, transparência e accountability 

dentro da UE (LODGE, 1994). O acréscimo de poderes desse órgão de 

características parlamentares na Europa foi uma resposta padronizada para a 

eliminação do suposto déficit democrático da integração (GOETZE; RITTBERGER, 

2010). 

A criação e empoderamento do Parlamento Europeu, somados ao recente 

fortalecimento do diálogo com os parlamentos nacionais, foram as soluções 

defendidas pelos grupos políticos do continente para garantir que as instituições 

europeias fossem compostas pelos mesmos valores e princípios democráticos 

existentes no plano político nacional. A demanda de construção da democracia 

representativa em escala europeia levou à necessidade de desenvolvimento de 

estruturas parlamentares supranacionais, as quais trouxessem legitimidade ao 

sistema político europeu (GOETZE; RITTBERGER, 2010). 
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Essa visão relaciona-se à opinião de que a constituição da Europa deveria 

representar mais do que uma mera associação de Estados e tribunais, calcadas em 

estruturas intergovernamentais e tecnocráticas. Deveria apresentar-se como uma 

associação de seus próprios cidadãos. Nesse sentido, foi possibilitado ao PE tornar-

se cada vez mais forte, em termos de competências e poderes no processo 

decisório europeu, embora as eleições para esse órgão careçam de uma real 

legitimidade democrática (BRUNKHORST, 2006). 

O fato de que a escolha dos parlamentares é feita dentro de cada Estado-membro, 

a falta de legislação uniforme para as eleições para o Parlamento Europeu e a 

dificuldade de participação política dos grupos ou famílias políticas europeias no 

sistema político europeu são impedimentos à construção de estruturas 

representativas legítimas no seio da UE (GERKRATH, 2005). Uma representação 

democrática efetiva possui como condição necessária, mas não suficiente, um 

parlamento com poderes legislativos e de controle significativos. 

Conforme Habermas (2012), a transnacionalização das eleições para o Parlamento 

Europeu necessitaria de uma legislação eleitoral uniforme e de uma certa 

europeização do sistema partidário existente, com vistas ao fortalecimento de 

estruturas político-partidárias verdadeiramente europeias, independentes das 

estruturas partidárias nacionais. A composição do Parlamento sediado em 

Estrasburgo por linhas partidárias baseadas em afinidades ideológicas 

transnacionais, e não pelas nacionalidades dos partidos, pode indicar esses 

contornos de europeização do exercício democrático-representativo. 

No âmbito europeu, há um desacordo presente sobre quais reformas particulares 

podem, de fato, acrescer de democracia a integração europeia (KATZ, 2001). 

Apesar da crença de que um parlamento no contexto da integração seja uma 

condição imediata para o desenvolvimento de democracia supranacionalmente, a 

parlamentarização da integração não é plena garantia de solução do déficit 

democrático no bloco. Mais essencial que a introdução de elementos democráticos 

formais é o desenvolvimento, no nível europeu, de uma democracia substancial, 

“(...) una democracia que se interesa menos por las formas que por el contenido y 

que permite a todos los ciudadanos participar en la definición y el control de las 

políticas europeas” (CALAME, 2009). 

Os parlamentos, ainda que sejam considerados instituições democráticas formais, 

podem ser instrumentos para a criação de um espaço público regional ou 
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supranacional, que permitam o debate público, a contestação e o controle das 

políticas da integração. 

A inclusão de instâncias parlamentares na integração regional não somente 

aproxima as elites políticas das decisões tomadas no âmbito regional, como 

constitui um ambiente público propício à informação e à participação da sociedade 

nas discussões políticas regionais. Essa argumentação pode valer tanto para as 

questões europeias quanto a outros processos de integração que passam por um 

processo de maior institucionalização, como é o caso do Mercosul a partir do início 

do século XXI. 

A constituição de um órgão vinculado ao poder legislativo dentro de 

um processo de integração é quase uma constante para todos os 
casos de integração regional que visam ir além da formação de uma 

zona de livre comércio. São os casos da União Européia, do Pacto 
Andino e também do Mercosul (VIGEVANI et al, 2000:196). 

1.2 Mercosul 

A introdução de uma esfera parlamentar no âmbito da integração do Mercosul, do 

mesmo modo que no caso da Europa, foi vista como uma forma de trazer 

legitimidade ao processo de integração que se iniciou, conforme previamente 

exposto, em um contexto de redemocratização dos países do Cone Sul. “(...)a soma 

de uma situação de efetiva preocupação pela democracia com uma situação 

concreta de baixa intensidade participativa, favoreceu o surgimento de uma 

instância parlamentar da integração” (VIGEVANI et al, 2000). 

“The establishment of a supranational parliament is expected to confer democratic  

legitimacy  on  a  Mercosur  that  supposedly  suffers  from  a democratic  deficit” 

(MALAMUD; CASTRO, 2007). A transformação da Comissão Parlamentar Conjunta 

em um Parlamento do Mercosul, a partir de 2006, representou essa preocupação 

das chancelarias e dos parlamentares dos Estados-membros de fortalecer o diálogo 

democrático dentro da integração, embora essa instituição tenha mantido o mesmo 

caráter consultivo da antiga Comissão Parlamentar. Um parlamento para a 

integração mercosulina, com representantes diretamente eleitos, foi compreendido 

como um instrumento para promoção da participação popular e da 

representatividade dos cidadãos da região, essencial em um processo decisório 

regional considerado opaco e distante das populações, carregado mormente de 

preocupações em matérias econômico-comerciais do que de temas sociais e 

políticos (MALAMUD; CASTRO, 2007). 
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A estrutura intergovernamental do Mercosul manteve a preponderância de visões 

nacionais sobre o processo de integração, em detrimento de uma construção 

política comunitária. O Parlamento do Mercosul representa a busca pela atenuação 

desse processo, ao inserir as pluralidades políticas domésticas em uma esfera 

pública regional. “(...) la importancia del Parlamento regional trasciende estos 

elementos: es el espacio institucional para la construcción de una visión regional, 

desde una perspectiva plural y multicultural, en un marco de tradiciones políticas 

nacionales diversas” (CAETANO et al, 2009). Essa abertura para uma comunidade 

política regional, distinta do mero somatório de visões integracionistas nacionais, 

constituída pelas elites políticas, em conjunto à sociedade civil, torna-se um dos 

objetivos normativos de um parlamento no Mercosul. A instalação do Parlasul, 

nesse sentido, seria uma primeira etapa, porém não suficiente, para a 

democratização e legitimação da integração regional do Mercosul (CAETANO et al, 

2009). A completa institucionalização de um parlamento no Mercosul, como órgão 

independente e autônomo dos executivos nacionais, seria fundamental para a 

representação dos interesses comuns dos povos da região e não dos interesses 

particulares de seus Estados (WEST, 2009). “Es importante, entonces, que los 

parlamentarios representen no sólo a sus países sino a las regiones que integran 

sus naciones en el Parlasur, de manera que puedan estar relacionados con sus 

propios electores” (JEDLICKI, 2009). 

Hay, efectivamente, temas que a nivel regional que podrían tener 

un tratamiento más eficaz. Se trata de problemáticas comunes, 
como el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución infantil, la 

desocupación, el medio ambiente, la defensa de nuestros recursos 
naturales como el agua, el Amazonas, el Acuífero Guaraní y la 
energía, etc (WEST, 2009:29). 

Temáticas dessas naturezas não são completamente solucionadas pela atuação 

singular de um ou outro Estado. Esses temas perpassam as fronteiras nacionais, 

sendo que o trato regional e conjunto dos mesmos parece ser o modo mais eficaz e 

possível de resolução dessas questões. As instituições regionais servem, desse 

modo, ao diálogo e à tomada de decisões conjuntas acerca dessas matérias, as 

quais não podem ser solucionadas nacionalmente. A representatividade da 

sociedade civil na integração regional por meio, em um primeiro momento, de um 

parlamento regional pode acelerar o próprio processo integracionista, ao trazer para 

o debate público outras matérias de políticas públicas que não faziam parte dos 

tratados e protocolos que regulamentam a integração. 
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A institucionalização de um parlamento no âmbito do Mercosul, tal qual na 

integração europeia, não é plena garantia de um desenvolvimento democrático 

suficiente no plano regional. “Pero la cuestión de la representatividad debe 

extenderse más allá del Parlamento” (JEDLICKI, 2009). O Mercosul ainda deu 

passos muito limitados, medidas paliativas, para lidar com o déficit democrático na 

integração. Embora loci de representação como a antiga CPC, o Foro Consultivo 

Econômico Social, e os mais recentes Foro Consultivo de Municípios, Estados 

Federados, Províncias e Departamentos do Mercosul (FCCR), e o próprio Parlasul 

tenham sido criados no contexto da integração mercosulina, os mesmos 

apresentam diversas deficiências com relação a poderes decisórios e real 

representatividade dos segmentos das sociedade da região (BIANCULLI, 2004). 

 

2. Inclusão de eleições diretas para o Parlamento Europeu (1976-

1979) 

Observa-se nesta seção o comportamento de alguns aspectos do Parlamento 

Europeu desde a aprovação das eleições diretas europeias, oriunda de Decisão do 

Conselho Europeu de 1976, até momentos antes da realização do primeiro pleito 

europeu, em 1979. Embora existam diversos estudos e análises referentes ao 

impacto que tiveram as primeiras eleições europeias, a presente pesquisa busca 

discutir fundamentalmente a construção do processo de inclusão dessas eleições. O 

propósito é compreender, por meio de documentos, artigos jornalísticos e 

acadêmicos, escritos especialmente durante os anos 1970, quais eram as 

perspectivas, limitações e dificuldades para a inserção das eleições diretas na 

integração europeia. 

De acordo com Corbett (1998), pouca atenção relativa era dada pela academia ao 

Parlamento Europeu antes, ou mesmo nos anos seguintes, das primeiras eleições 

diretas. A inclusão de eleições europeias só faria algum sentido se estivesse 

atrelada ao aumento de competências da Assembleia Europeia no processo 

decisório integracionista. Enquanto estudiosos neofuncionalistas não davam muita 

importância às eleições diretas em si, mas sim ao comportamento dos 

agrupamentos políticos supranacionais que eram facilitados pelo parlamento de 

integração, os federalistas tendiam a apoiar mais a escolha direta de deputados 

europeus, desde que precedida ou ligada ao aumento dos poderes do PE na 

integração. Outros acadêmicos também ressaltavam o desenvolvimento do nível de 
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profissionalização e especialização dos parlamentares de Estrasburgo com a 

introdução de eleições diretas e do fim do duplo mandato dos legisladores nacionais 

(CORBETT, 1998). 

O PE durante todo o período de inclusão de eleições diretas (1976-79) manteve-se 

como esfera consultiva no contexto da integração europeia, cabendo ao Conselho 

de Ministros exclusivamente a aprovação das matérias legislativas apresentadas 

pela Comissão Europeia. No entanto, em matérias orçamentárias e financeiras, a 

partir das decisões de 1970 e 1975, respectivamente, a ratificação parlamentar 

passou a ser obrigatória. “(...) à  travers  ces  pouvoirs budgétaires  le  Parlement  

européen  cherche  à  participer  à  l'exercice du pouvoir législatif  détenu  par le  

Conseil afin  d'aboutir à une  véritable «  co-décision  »” (MALLET, 1980). As 

competências orçamentárias adquiridas pelo parlamento ao longo da década de 

1970 permitiu que esse órgão pudesse ter maior influência nas decisões 

comunitárias, por vias indiretas. A ratificação do orçamento europeu por parte do 

PE passaria a ser condicionada por maior participação dessa instituição nas 

decisões comunitárias.   

Os poderes do PE dentro da integração europeia, à exceção do envolvimento no 

controle orçamentário e do poder de fiscalização e remoção da Comissão, ainda se 

mantinham com características deliberativas e consultivas (EDWARDS, 1979). O 

título de Assembleia, nesse sentido, ainda seria preferível à denominação de 

Parlamento, utilizada desde os anos 1960 internamente pelo PE, mas somente 

aplicada nos tratados europeus a partir do Ato Único Europeu de 1986. 

As características das competências do PE na construção europeia realçavam um 

espectro dialético para as primeiras eleições europeias, segundo Burban (1977). Ao 

mesmo tempo em que a escolha popular dos parlamentares europeus traria 

legitimidade à integração regional, e especificamente à atuação do PE na 

integração, seria um contrassenso envidar esforços para se eleger uma assembleia 

com poderes consultivos. A legitimidade garantida por eleições democráticas seria 

atenuada perante os mínimos poderes desse órgão no âmbito comunitário. 

Seguindo essa posição, para os grupos democratas europeus não se poderia 

separar a questão das eleições diretas da demanda por maiores poderes da 

assembleia europeia (PIODI, 2009). Somente seria valorizada pela opinião pública 

europeia a escolha direta de representantes de um verdadeiro parlamento europeu, 

o qual teria instrumentos para de fato exercer a vontade popular no seio da 
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integração. O PE tinha pouca atenção do público, exemplificada pela baixa 

cobertura da mídia e da imprensa das atividades parlamentares e a pouca atividade 

dos eurodeputados, os quais tinham de se preocupar em cumprir obrigações 

decorrentes do duplo mandato. Esses aspectos limitaram o conhecimento do PE por 

parte do público europeu (EDWARDS, 1979). 

Em decorrência dessas dificuldades de publicizar as atividades do PE, 

independentemente de suas competências, foi dada relevância à realização das 

primeiras eleições diretas. Nesse contexto, reforça-se a visão das eleições como 

instrumento de acréscimo de legitimidade e de poderes do parlamento na 

integração. Esse instituto garantiria maior controle democrático das atividades 

tecnocráticas da Comissão, além de introduzir uma dimensão política à esfera 

europeia, por meio da participação partidária nas decisões comunitárias (FELD; 

WILDGEN, 1975). 

“La decisión sobre las elecciones directas del parlamento se tomó en el marco de 

una reforma de los órganos comunitarios” (NICKEL, 2009). Os anos 1970 marcam o 

fim do período de euroesclerose e o início de um processo de reforma nos órgãos 

comunitários. Com relação ao Parlamento Europeu, além das competências 

orçamentárias supracitadas, foi aprovada em 1976 a decisão que regulamenta as 

primeiras eleições europeias, previstas para 1978, porém realizadas em 1979, 

devido ao atraso na internalização da decisão por todos os Estados-membros. Esse 

período esteve associado a uma forte atuação dos governos nacionais em direção 

ao aprofundamento (eleições diretas e mais poderes ao PE) e alargamento 

(inclusão do Reino Unido, Irlanda e Dinamarca) das Comunidades Europeias 

(NICKEL, 2009). 

O artigo 138 do Tratado que instituiu a CEE já previa a futura convocação de 

eleições dos representantes da Assembleia Comunitária, normatizadas sobre uma 

regra comum. Em 1958, foi criado um grupo de trabalho para discutir a introdução 

das eleições diretas, presidido pelo belga Fernand Dehousse. Em razão do veto 

governamental, inserido no contexto de europaralisia, as tratativas acerca do 

primeiro pleito europeu somente retomariam força durante os anos 1970 

(PASQUINUCCI, 2009). A partir da cúpula de Paris, de 1974, torna-se evidente o 

apoio dos governos nacionais para a pronta realização de eleições para os 

parlamentares europeus, a qual tomará forma a partir da decisão do Conselho de 

1976, que regulará as diretrizes das eleições que deveriam ser realizadas nos 

próximos anos. 
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A decisão de 1976 não estabeleceu plenamente os critérios de seleção dos 

parlamentares europeus. Somente foram estipulados critérios gerais para a 

primeira consulta popular europeia: duração e incompatibilidade do mandato, 

periodicidade das eleições e repartição das vagas entre os Estados-membros. 

Ficava o PE responsável pela criação de um procedimento eleitoral uniforme 

futuramente. Enquanto não houvesse esse enquadramento, os governos nacionais 

seriam responsáveis pela regulamentação e aplicação das eleições europeias dentro 

de seus países (PASQUINUCCI, 2009). Ademais, a decisão europeia acerca das 

eleições ainda permitia o mandato de parlamentares europeus com cargos 

legislativos nacionais. “(...) articles  9  et  10 :  réglementation  de  la première  

période  électorale l'Assemblée  des  Communautés  n'est  que  modérément  

démocrat que  :  les  délégués  sont  désignés  par  les  Parlements  nationaux 

(...)” (ZILGIEN, 1976). O regulamento somente tornava incompatível o cargo de 

eurodeputado com posições nos poderes executivo e judiciário, tanto nacional 

quanto comunitário. 

Embora houvesse a indicação para a constituição de um procedimento uniforme 

para a escolha do PE nos tratados europeus, o alcance desse objetivo era 

dificultado pela grande variedade de sistemas eleitorais encontrados nos países-

membros da integração europeia, “(...)From single member constituencies in 

Britain to almost pure proportional representation in the Netherlands (...)” (FELD; 

WILDGEN, 1975). Nesse sentido, um dos grandes avanços em direção à 

uniformidade eleitoral europeia foi a instituição de um período eleitoral comum, 

ainda que não fosse seguida por uma campanha eleitoral unificada. 

Tabela 1 

Distribuição das vagas do Parlamento Europeu por Estado-membro (1958-

1979) 

Estados 

Membros 

Estados 

Fundadores CEE 

(1958) 

1º Alargamento 

(1973) 

Eleições Diretas 

(1979) 

Bélgica 14 14 24 

Dinamarca _ 10 16 

Alemanha 36 36 81 

França 36 36 81 
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Irlanda _ 10 15 

Itália 36 36 81 

Luxemburgo 6 6 6 

Países Baixos 14 14 25 

Reino Unido - 36 81 

Total 142 198 410 

 

Fonte: elaboração própria, baseado em dados do Centre Virtuel de la Connaissance sur 

l'Europe (CVCE), 2011. 

 

Outro critério definido pela decisão de 1976 foi o número e a distribuição de vagas 

por cada Estado-membro a partir das primeiras eleições diretas, indicado pela 

Tabela 1. Seguindo o princípio da proporcionalidade atenuada, os países pequenos 

favoreceram-se com a repartição de assentos proposta, a qual reduziu as 

assimetrias populacionais dentro das bancadas parlamentares europeias. Durante 

os primeiros anos da CEE, os países do Benelux (Bélgica, Países Baixos e 

Luxemburgo) dispunham de 24% dos assentos da Assembleia, embora sua 

população representasse 12% do total de habitantes dos países da CEE (LEVI, 

1966). 

Importante também ressaltar o significativo crescimento do número de deputados 

europeus a partir da inclusão das eleições diretas. Se comparado ao número de 

assentos do momento em que houve o primeiro alargamento europeu, o número de 

eurodeputados após 1979 mais que dobra, provocando um aumento sensível do 

quadro parlamentar europeu. Ao mesmo tempo em que a legitimidade conferida a 

essa instituição pelas eleições democráticas permitia um crescimento numérico de 

parlamentares, esse aumento do corpo parlamentar favoreceria, a partir dos anos 

seguintes, a especialização, profissionalização e aumento das atividades dos 

eurodeputados.  

Segundo Levi (1966) uma solução confederal foi preferida a uma opção europeia e 

federal para as eleições europeias que passariam a ocorrer. As regras e as 

campanhas eleitorais ficariam praticamente dependentes dos contextos nacionais 

dos países da CEE. Os partidos nacionais seriam os responsáveis pela seleção e a 

campanha dos candidatos a parlamentares europeus e não os grupos políticos 

transnacionais, em estágio de desenvolvimento. Os sistemas eleitorais seguiriam os 
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modelos já implantados nacionalmente, como se verá pela análise das legislações 

nacionais referentes às primeiras eleições europeias. Essas características eleitorais 

presentes desde as primeiras eleições europeias corroboram para o argumento de 

Reif e Schmitt (1980) de que não existem eleições europeias, mas sim nove 

eleições nacionais de caráter secundário. 

A implantação de eleições diretas para o PE em cada um dos, até então, doze 

países comunitários é marcada pela diversidade de sistemas eleitorais, ainda que o 

sistema de listas proporcionais seja o mais identificado entre as legislações 

nacionais. Com relação à circunscrição eleitoral adotada pelos países, enquanto 

Reino Unido, Bélgica, Itália e Irlanda dividem o número de vagas e votos por 

circunscrições subnacionais, o restante dos países os divide em circunscrição 

nacional (França) ou “estadual” (Alemanha), este último em consonância com o 

modelo federativo (BAUMONT, 2001). Embora tenha sido programado um período 

eleitoral comum, o estabelecimento de dia de votação difere entre cada país. 

Enquanto a maioria dos países comunitários realizam eleições nos domingos, no 

Reino Unido e nos Países Baixos estas são feitas em feriados. Encontram-se 

também pouca uniformidade na obrigatoriedade dos votos nas legislações eleitorais 

dos países europeus: somente na Bélgica e em Luxemburgo o voto é obrigatório, o 

que obviamente afetada o nível de abstenção geral nas eleições europeias (CVCE, 

2012). 

O primeiro pleito europeu, previsto para ser realizado em 1978, somente ocorre em 

junho de 1979, em razão do atraso na aprovação das regulamentações nacionais na 

França, Dinamarca, Irlanda e Reino Unido (PIODI, 2009). Embora não se tenha 

alcançado um modelo eleitoral comum e “europeu”, as Comunidades Europeias 

destinaram 65% das despesas da Comissão para informações e ações específicas 

para a promoção das eleições europeias, no sentido de fortalecer e formar uma 

opinião pública europeia informada. 

A organização político-ideológica dentro do PE também foi afetada pela inclusão de 

eleições diretas na integração europeia. As estruturas transnacionais do PE foram 

criadas com base nas dimensões políticas ideológicas, e não por delegações 

nacionais (MURRAY, 2004). Desde o pós-Segunda Guerra Mundial já existiam 

organizações partidárias transnacionais no continente europeu. Os democratas-

cristãos e os liberais haviam formado organizações europeias em 1947 (Nouvelles 

Equipes Internationales e Internacional Liberal, respectivamente), enquanto a 

Internacional Socialista já apresentava uma histórica cooperação partidária 
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transnacional, remontando ao século XIX. Interessante notar que, diferentemente 

dos liberais e socialistas, os democratas-cristãos desenvolveram uma confederação 

pan-europeia e não internacional (MURRAY, 2004; BARDI; IGNAZI, 1999). 

Obviamente, os agrupamentos políticos em escala europeia foram circunscritos por 

fatores como: falta de um sistema eleitoral uniforme, existência do duplo mandato, 

pertencimento à assembleia nacional, pouco controle sobre as decisões 

comunitárias, estrutura organizacional precária, falta de interesses dos partidos 

nacionais no PE e controle da seleção e legislatura dos eurodeputados pelos 

partidos domésticos. Como os alinhamentos políticos supranacionais eram restritos 

às poucas competências e autonomia da Assembleia Comunitária, estes exerceram 

um papel proativo e integracionista, no sentido de apoiar o acréscimo de 

competências do PE e a realização de eleições diretas, os quais consequentemente 

trariam maiores incentivos ao desenvolvimento de famílias políticas supranacionais 

(MURRAY, 2004). 

Na primeira vez que a Assembleia da CECA se reuniu não existiam associações 

ideológicas transnacionais organizadas. A ordem dos assentos na assembleia 

comunitária era alfabética e não por países ou agrupamentos políticos europeus 

(KREPPEL, 2002). Embora formalmente as confederações politicas europeias no PE 

só seriam estabelecidas nos anos 1970, em um contexto de inclusão de eleições 

diretas, já havia de acordo com Hix et al (2003) uma divisão política de facto no 

parlamento entre três agrupamentos partidários: democrata-cristãos, liberais e 

socialistas.  “A related explanation was that the political groups were formed in the 

Assembly as a symbolic stand against nationalism” (HIX et al, 2003). Conforme 

visto anteriormente, a Assembleia europeia foi praticamente composta, em seus 

primeiros anos, por políticos de posição favorável à construção europeia. A partir do 

início dos anos 1970 outras forças políticas terão representatividade na composição 

do PE, como os comunistas, gaullistas e os conservadores (estes, em um primeiro 

momento associados aos democratas-cristãos), tornando mais plural a composição 

parlamentar da integração. 

A iminência de eleições diretas para o PE, aprovadas em setembro de 1976, 

intensificou a cooperação política transnacional nessa instituição. Os partidos 

políticos nacionais formalmente passaram a se organizar em federações partidárias 

europeias, com o objetivo de construir manifestos e plataformas políticas comuns a 

serem seguidas a partir das primeiras eleições (CORBETT, 1998). 
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O contexto de negociação da adoção de eleições europeias fortaleceu a necessidade 

de formalização de verdadeiros grupos políticos europeus, os quais teriam de se 

preparar para futuras eleições diretas. Dentre os principais agrupamentos 

ideológicos europeus desenvolvidos desde a criação da Assembleia Comum, a 

Confederação dos Socialistas, em 1975, tornou-se o primeiro e principal grupo 

político europeu nos primeiros anos do PE diretamente eleito.  

Outras famílias políticas europeias seguiram a estratégia dos Socialistas. “In April 

1976 the Christian Democrats and other political groups of similar political 

orientation from seven member countries set up a group called the European 

Peoples’ Party (EPP)” (CHOPRA, 1979). Diferentemente do grupo Socialista, que se 

autodenominou Confederação, os democratas-cristãos fundaram o Partido Popular 

Europeu (PPE). Ainda que formalmente ambos os grupos tenham o mesmo valor e 

poder de influência na organização do parlamento, a utilização do termo “partido” 

demonstra o forte apoio dentro dos democratas-cristãos de desenvolver uma 

cooperação política ambiciosa e profunda dentro da integração europeia. No mesmo 

ano da criação do PPE também é fundada a Federação dos Partidos Liberais e 

Democratas, agremiação dos grupos ditos liberais e democratas no âmbito do 

parlamento. 

A existência de duplo mandato entre todos os parlamentares europeus até as 

eleições diretas tanto mantinha o contato entre os legislativos nacionais e o PE 

quanto dividia a atividade dos seus parlamentares em duas legislaturas (MARION, 

1999). Nesse sentido, o mandato duplo antes das eleições europeias limitou o papel 

e as habilidades dos grupos políticos europeus, que eram considerados ainda 

secundários em relação aos partidos nacionais (KREPPEL, 2002). Com as eleições 

diretas houve tanto a expansão dos grupos políticos europeus em tamanho quanto 

em diversidade ideológica. 

No que diz respeito à organização administrativa interna do PE, o período de 

inclusão de eleições diretas também gerou mudanças nos regulamentos legislativos 

aplicados internamente no PE. Ainda em 1979, houve a geração de reformas das 

rules of procedure do PE, para preparar o parlamento para o aumento expressivo 

de eurodeputados e de forças políticas que viria com a realização de eleições 

(KREPPEL, 2002). As diferenças encontradas entre os regulamentos internos do PE 

de 1970 e de 1979 (confeccionado antes das eleições e, portanto, objeto desse 

estudo de caso) são significativas em relação ao peso dos grupos políticos na 

organização e divisão de tarefas do PE e ao sistema de maiorias necessárias para a 
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aprovação legislativa. Nos regulamentos anteriores ao de 1979, a organização 

interna era muito mais informal e ocorria geralmente por consenso, haja vista o 

menor número de parlamentares em relação ao PE pós-eleições diretas (KREPPEL, 

2002). 

A complexidade organizacional que passou a ser encontrada no PE forçou os grupos 

políticos a lutar duas batalhas pelas suas posições políticas: uma interna, para 

definir qual seria a posição política vencedora dentro do PE, e outra externa, a 

respeito da posição vencedora no PE em relação à postura das demais instâncias 

comunitárias (Comissão e Conselho) (KREPPEL, 2002). Por outro lado, conforme 

ressalta a mesma autora, as delegações partidárias nacionais ainda mantiveram 

relevantes poderes dentro do PE, mesmo após a realização das eleições diretas. 

São essas representações nacionais que informalmente distribuem as relatorias das 

comissões especializadas entre seus eurodeputados. 

A percepção e o nível de informação dos eurodeputados a respeito da integração 

europeia, mesmo antes das eleições diretas, desenvolveram-se sensivelmente. Os 

deputados que passam a exercer um mandato europeu conjuntamente a um 

nacional tendem, ao entrar em contato com o ambiente e as atividades do PE 

(embora estas sejam marginais em termos de poder decisório), a se interessar 

mais pelos temas europeus. De acordo com Kerr (1973), “the Members may 

become a vowed advocates of integration in their respective National parliaments”. 

Obviamente, os parlamentares que se voluntariaram perante seus partidos 

nacionais para exercer também um mandato europeu são mais interessados e 

sensíveis aos temas da integração do que aqueles parlamentares não voluntários, 

os quais exerceram o mandato europeu por pura indicação do partido nacional 

(KERR, 1973). Ademais, os eurodeputados tendem a se tornar mais independentes 

e autônomos das posições dos partidos nacionais ao entrar em contato e trabalhar 

com os grupos políticos transnacionais do parlamento (EDWARDS, 1979). 

No campo da legitimidade, a inclusão de eleições diretas ao PE trouxe mudanças 

sensíveis em relação à justificativa de existência dessa instituição no âmbito 

comunitário. “(...)the fact that the present Parliament carries direct popular 

mandate and is more than double the size of its predecessor is bound to make it an 

independent respectable organ of the EEC” (CHOPRA, 1979). As eleições europeias 

não só garantiriam mais autonomia para o parlamento, como também um maior 

quadro de representantes, ao dobrar o número de representantes europeus após o 

pleito europeu (de 198 para 410 eurodeputados).  
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Nesse sentido, a democratização da integração europeia, por meio de eleições 

diretas, foi vista como instrumento para redução do caráter tecnocrático associado 

às Comunidades Europeias. As eleições mudaram a autoridade política do PE em 

relação às demais instituições europeias (KREPPEL, 2002). A integração se tornou 

mais democrática com a eleição dos eurodeputados, ainda que os comissários 

europeus, os quais detêm o poder executivo da integração, não sejam escolhidos 

democraticamente (TSEBELIS; GARRETT, 2001). 

A partir das eleições diretas, a integração europeia passou a contar com um caráter 

dual de legitimidade: composta pelos Estados-membros representados no conselho 

de ministros e pela totalidade dos cidadãos europeias representados por 

parlamentares europeus diretamente eleitos (LEHMANN, 2011). As eleições 

europeias ajudariam a estabelecer uma identidade comum entre os povos 

europeus, legitimar as políticas comunitárias por meio do processo eleitoral e 

constituir um espaço público europeu no qual os cidadãos poderiam exercer maior 

controle sobre os rumos da integração. Segundo Marsh e Mikhaylov (2010), no 

período de implantação das eleições diretas, formadores de opinião do continente 

expressaram sua posição em relação ao primeiro pleito europeu. “Such an 

assembly would undeniably be in a position to express the desire of the European 

nations increasingly committed to a common destiny” (TINDEMANS, 1975 apud 

MARSH; MIKHAYLOV, 2010); “A directly elected European Parliament would be a 

catalyst that would activate the European people and set the whole system of 

Community institutions in motion” (BERTRAND, 1975 apud MARSH; MIKHAYLOV, 

2010). 

 

3. Perspectivas para as eleições diretas no Parlamento do Mercosul 

(2006-atualidade) 

Os mesmos elementos observados no caso europeu são aproveitados para o estudo 

do papel das eleições diretas no Mercosul, introduzidas com a entrada em vigor do 

Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul, o qual passou a prever que a 

composição das bancadas parlamentares nacionais no bloco seriam diretamente 

eleitas. Dada a não-conclusão das eleições diretas no Parlasul, o período estudado 

será o de aprovação das eleições diretas no bloco (2006) até o presente. Analisa-se 

se após a inclusão das eleições diretas no bloco novas dinâmicas nessa instituição 

parlamentar regional são identificadas, mesmo sem a realização de eleições nos 
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maiores países do Mercosul, já que somente o Paraguai realizou nesse período 

eleições diretas (2008 e 2013).  

Devido à baixa institucionalidade e à falta de supranacionalidade no Mercosul, as 

possibilidades de acréscimo de competências institucionais para o Parlasul são 

baixas, especialmente em comparação ao caso europeu. O fato de que o Conselho 

Mercado Comum (CMC), órgão político superior da integração, não compartilha os 

poderes decisórios com os demais órgãos deliberativos do bloco e de que não há 

um orçamento anual direcionado à integração impede um maior papel de controle 

do Parlasul do processo integracionista. A posição do Parlasul após sua criação e a 

inclusão de eleições diretas se limita ao acompanhamento do programa de trabalho 

proposto pela Presidência pro tempore do CMC em cada mandato semestral 

(MARIANO, 2011). Nesse sentido, o Parlasul ainda pedeceria de “(...) un déficit 

funcional en cuanto a su esencia y competencias se refiere” (CAO, 2009). 

De todo modo, dentro dessa estrutura intergovernamental que define o Mercosul, o 

parlamento teria grande relevância de controle das atividades das chancelarias, 

pouco permeáveis ao escrutínio público. Essa potencialidade de controle, no 

entanto, até o momento restringe-se à competência do Parlasul de facilitar a 

incorporação das normas mercosulinas nos legislativos nacionais. Somente nesse 

momento os parlamentares regionais e nacionais têm algum contato com as 

normativas regionais que são confeccionadas. “Las fórmulas de integración 

intergubernamentales carecen, entonces, de un sistema propio de control y de 

instancias de codecisión” (GENEYRO; MUSTAPIC, 2000).  

Os sistemas políticos fundamentalmente presidencialistas dos países-membros do 

Mercosul constrangem ainda mais o papel dos próprios parlamentos tanto 

nacionalmente como regionalmente. O papel secundário que o Poder Legislativo 

apresenta nesses Estados frente ao Executivo inevitavelmente influencia na 

capacidade que um órgão parlamentar regional poderia ter dentro da integração, 

especialmente em relação a competências institucionais (DRI, 2007). 

Soma-se a esse aspecto o fato de que, nas atividades deliberativas do período de 

sua existência, o Parlasul não demonstrou buscar ganhos de competência dentro da 

integração. A maior parte de suas normativas aprovadas baseia-se em 

recomendações e declarações, as quais contêm baixo ou nenhum poder vinculante 

em relação às demais instituições do bloco (MEDEIROS et al, 2010). Medeiros et al 

(2010) concluem, dessa forma, que embora o Parlasul a partir de sua constituição 

tenha conseguido estabelecer uma identidade e agenda própria, dificilmente 
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conquistaria maiores poderes frente ao CMC em temas fundamentais como 

comércio, orçamento e ingresso de novos países-membros. 

A proporcionalidade das bancadas nacionais, relacionada às assimetrias 

populacionais entre os países-membros do Mercosul, foi inserida na integração a 

partir do estabelecimento do Parlasul. Diferentemente da composição paritária da 

Comissão Parlamentar Conjunta (CPC), a qual precedeu o Parlasul como dimensão 

parlamentar do Mercosul, o Parlasul deveria se aproximar da representação dos 

povos do Mercosul e não de seus Estados. Tanto a inclusão de eleições diretas 

quanto a composição proporcional das representações parlamentares seriam 

características de democracia representativa incorporadas à integração, em vistas à 

construção de cidadania e legitimidade democrática ao bloco (DRUMMOND, 2009).  

De acordo com o exposto na tabela 2, acerca da inclusão da representação cidadã 

no Parlasul, a partir das eleições diretas há não somente a inclusão de 

proporcionalidade, de modo atenuado, nas bancadas nacionais, como há um 

significativo aumento do numero de parlamentares do Mercosul, que passariam ao 

final do período transitório de 72 parlamentares para 184, mais do que dobrando. 

Esse acréscimo substantivo da composição parlamentar tanto seria justificado e 

legitimado pelas eleições diretas quanto produziria maior especialização e 

profissionalização dos parlamentares nas comissões específicas. 

Tabela 2 

Incorporação da representação cidadã no Parlasul 

 

Estados-

membros 

População 

(aproximada 

em milhões) 

Primeira 

etapa (2006-

2010) 

Segunda etapa 

I (2011-2014)* 

Segunda etapa 

II (pós-2014 e 

adesão da 

Venezuela) 

Uruguai 3,3 18 18 18 

Paraguai 6,4 18 18 18 

Venezuela 27,6 - - 31 

Argentina 41,7 18 26 43 

Brasil 203,4 18 37 74 

Total 282,4  72 99 184 

Fonte: Luciano (2012).   
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* Em sessão do Parlasul no mês dezembro de 2013, os parlamentares do Mercosul 

estenderam o período de vigência dessa etapa até 2020, para que todos os países possam 

eleger seus representantes em tempo hábil. 

 

Para garantir eficiência nas aprovações legislativas, o Protocolo Constitutivo do 

Parlasul adotou um novo sistema de maiorias para aprovação de suas decisões. No 

âmbito da extinta CPC, as decisões deveriam ser tomadas por consenso entre as 

representações nacionais, podendo haver um “veto nacional” de normas que 

fossem indesejáveis por determinado país. No novo contexto do Parlasul, em que 

há expectativa de acréscimo proporcional das bancadas nacionais, essa 

possibilidade de veto é retirada do sistema de maiorias, a exceção da maioria 

qualifica, a qual ainda exige voto afirmativo da maioria absoluta de cada 

representação nacional (art. 135 do Regimento Interno do Parlasul). 

Cada Estado-membro ficaria responsável pela aprovação, incorporação e realização 

das eleições diretas para o Parlasul. Somente algumas diretrizes gerais foram 

estabelecidas pelo parlamento para as eleições de seus componentes, como a 

realização de sufrágio direto, universal e secreto para titulares e suplentes, além da 

implantação futura de um “Dia do Mercosul Cidadão”, determinado pelo CMC, data 

na qual todos os países realizarão simultaneamente eleições para os parlamentares 

do Mercosul. 

A diversidade de modelos e sistemas eleitorais para a escolha dos parlamentares do 

Mercosul é marcada nas legislações aprovadas ou em tramitação acerca da 

realização das primeiras eleições. Enquanto os projetos apresentados na Argentina 

e no Brasil trazem inovações político-eleitorais para a eleição dos parlamentares do 

Mercosul em seus países, as resoluções paraguaias não utilizaram novos sistemas 

eleitorais nas eleições dos membros do Parlasul, reproduzindo o mesmo modelo 

eleitoral adotado nas eleições para o Senado. Até o momento o Uruguai e 

Venezuela (este último recentemente ratificou o Protocolo Constitutivo do Parlasul) 

não aprovaram ou apresentaram proposições legislativas a respeito das eleições 

diretas para o parlamento regional. Ademais, é visto no caso brasileiro o 

transbordamento dos princípios da reforma política brasileira para o plano regional, 

com a possibilidade de que as eleições para o Parlasul no Brasil tornem-se um 

experimento político nacional (MARIANO; LUCIANO, 2012). 

A partir da criação do Parlamento do Mercosul e da inclusão de suas eleições 

diretas, houve também o surgimento de novas dinâmicas dentro das configurações 

político-ideológica no parlamento. A formalização da Bancada Progressista (BP), na 



Observador On-line | v.9, n. 6 | 2014 

 

20 

 

sessão de 30 de novembro de 2009, representa o surgimento de novos atores 

políticos regionais no âmbito da integração (CAETANO et al, 2009). A BP indica o 

desenvolvimento do exercício político-partidário em escala regional, em direção à 

construção de famílias políticas transnacionais, as quais aproximariam partidos de 

distintas nacionalidades com ideologias políticas afins. A BP compõe-se de políticos 

dos quatro países fundadores do bloco. 

El primer impulso a la bp nació de un acuerdo entre la delegación 
del Frente Amplio de Uruguay y la del Partido de los Trabajadores 

de Brasil (pt), que convocaron a los sectores progresistas de 
Paraguay y de Argentina. En una primera participaron: del Frente 
Amplio Juan José Bentancor, Roberto Conde, Juan José Domínguez, 
Doreen Ibarra, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Rubén Martínez 
Huelmo, Enrique Pintado, Eduardo Ríos y Jorge Saravia; Aloizio 
Mercadante y el doctor Rosinha del pt; más Ricardo Canese y Héctor 

Lacognata de Paraguay, y Carlos Raimundi de Argentina (CAETANO 
et al, 2009:21). 

Com o desenvolvimento da BP, os políticos os quais compunham essa família 

política passaram a regularmente, em paralelo às sessões do Parlasul ou às cúpulas 

do CMC, reunir-se com o objetivo de aproximar suas posições políticas e visões a 

respeito dos temas de integração. Esse comportamento reflete as expectativas 

surgidas em conjunto à constituição do Parlasul, o qual teria sido fundado como um 

espaço público e político regional favorável à participação dos atores políticos da 

região. O desenvolvimento de um parlamento diretamente eleito teria também o 

propósito de aumentar a pró-atividade dos parlamentares regionais, estimular mais 

debates e mais contatos entre os políticos de distintas nacionalidades os quais 

passariam a ocupar um espaço político regional e comum (MARIANO, 2011). Entre 

outros elementos, o estabelecimento de famílias políticas regionais seria uma das 

expectativas parcialmente atendidas dentro do Parlasul. 

Embora a criação da BP tenha se destacado dentro das dinâmicas políticas internas 

do Parlasul, não houve até o momento a criação formal de outros grupos ou 

famílias políticas regionais. Segundo Malamud e Dri (2011), dificuldades de 

alinhamento ideológico entre os partidos nacionalmente opositores aos partidos 

incluídos na BP impediram o estabelecimento de uma família ou bancada partidária 

opositora aos “progressistas”. As experiências dos partidos de esquerda da BP em 

foros como a Internacional Socialista, a Internacional Comunista e o Foro de São 

Paulo facilitaram a identificação de afinidades entre esses partidos para a formação 

de uma família política regional formalizada, embora esta ainda apresente baixa 

institucionalidade dentro da organização do parlamento regional (CAETANO et al, 

2009). 

Por outro lado, o regimento interno do Parlasul permite a construção de grupos 

políticos regionais compostos por parlamentares de uma única nacionalidade, desde 
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que representem no mínimo 10% da composição total do Parlasul. Esse fato 

mantém a dimensão nacional dos partidos dos Estados-membros em evidencia no 

parlamento regional, em detrimento da construção de agrupamentos políticos 

transnacionais (PIETRAFESA, 2011). Os nacionalismos partidários ainda se mantêm 

vivos dentro da organização partidária do Parlasul, especialmente em partidos mais 

conservadores, que temem o aprofundamento do processo de integração em 

detrimento da soberania estatal. 

A institucionalização interna do Parlasul teria avançado mais rapidamente do que 

sua institucionalização externa (relação com demais órgãos da integração do 

Mercosul) (DRI, 2011). Enquanto internamente o parlamento teria desenvolvido 

alguma complexidade organizacional (ainda que nos últimos anos o Parlasul tenha 

passado por uma etapa de paralisia), em conjunto à socialização dos atores 

envolvidos e componentes desse novo parlamento de integração regional, 

externamente houve uma baixa atenção dos órgãos executivos do bloco à estrutura 

parlamentar estabelecida. 

Conforme enfatiza Dri (2011), o desenvolvimento de condições internas depende 

unicamente dos próprios componentes do Parlasul em tornar funcionais as 

atividades das plenárias e das comissões parlamentares. Quanto à 

institucionalização externa, esta é na realidade refém dos órgãos decisores da 

integração (Conselho Mercado Comum e Grupo Mercado Comum), os quais devem 

passar a identificar o Parlasul como uma esfera legítima e funcional do bloco, 

concedendo-lhe maior participação e autonomia nas políticas de integração.  

Essa relativa negligencia das esferas executivas do Mercosul em relação a seu 

parlamento é observada no estudo do andamento das proposições legislativas do 

Parlasul em seus primeiros anos. Em estudo sobre a produção legislativa do 

Parlasul em seus primeiros anos de atividade, Medeiros et al (2012) destacam que 

os parlamentares do Mercosul não fizeram uso intensivo dos tipos normativos que 

mais influenciaram no processo decisório do bloco (projetos de norma, os quais 

exigem maior resposta do CMC). Os representantes do Parlasul se abstiveram de 

exercer uma pressão interinstitucional mais efetiva em relação aos órgãos 

executivos da integração, ao preferir aprovar atos normativos de menor influência 

(Declarações, Disposições e Recomendações) na integração. 

No caso do Parlasul, a instituição insiste em produzir 
recomendações que não reivindicam novos poderes. Em realidade, 
32% das recomendações produzidas tratam de questões de pouca 

repercussão para o projeto de integração regional, tais como 
designação de datas comemorativas ou pedido de informação (DRI; 
PAIVA, 2012:13). 
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Por outro lado, a atuação dos parlamentares do Mercosul tem demonstrado o 

desenvolvimento de um aprendizado institucional, ao utilizar os mesmos 

instrumentos normativos para questões de temáticas similares. Exemplo disso é a 

aprovação de questões sobre direitos humanos e cidadanias por meio de 

declarações (MEDEIROS et al, 2012). Importante ressaltar que as proposições 

apresentadas no Parlasul tratam mormente de temas regionais do que de temáticas 

locais. Há uma visão de que o parlamento deva se preocupar com problemas e 

questões que abranjam todos os Estados-membros, e, portanto, toda a região, ao 

invés localidades específicas da proveniência de seus parlamentares.  

Ademais, identifica-se “uma desconsideração sistemática das iniciativas 

parlamentares no âmbito do CMC que visa a evitar a quebra do monopólio dos 

Poderes Executivos na cena regional” (DRI; PAIVA, 2012). Embora o principal 

destinatário das normas aprovadas pelo Parlasul seja o CMC, este discute ou 

aprova poucos atos normativos encaminhados pelo parlamento, desconsiderando 

significativamente as normas consultivas deliberadas nessa instituição. Esse 

distanciamento da esfera executiva do bloco em relação à estrutura parlamentar 

representa o baixo poder de influência formal do Parlasul no processo decisório 

regional, corroborando para o lento avanço em sua institucionalização externa. 

Fora o baixo contato do Parlasul com as instâncias executoras da integração, a 

atuação individual e coletiva dos parlamentares regionais também influencia no 

desenvolvimento de uma estrutura parlamentar com mais voz e poderes dentro da 

região. É necessário que os atores aproveitem de forma maximalista o espaço e as 

oportunidades criadas em busca de maior autonomia na integração. O fato de 

poucas proposições de maior caráter vinculante serem aprovadas no Parlasul, em 

detrimento às declarações e recomendações, representa a oportunidade não 

aproveitada pelos parlamentares de buscar influenciar com mais intensidade nas 

decisões do bloco (DRI; PAIVA, 2012). “Isso significa que o espaço que o 

Parlamento conquistará no bloco depende não somente das disposições do 

protocolo, mas também do comportamento político de deputados e partidos” (DRI, 

2007). 

De todo modo, a institucionalização do Parlasul, conjuntamente a inclusão de 

eleições diretas para seus representantes, representa um elemento de mudança na 

lógica negociadora intergovernamental da integração, em direção ao maior 

aprofundamento da integração regional e à relativização das noções de autoridade 

e soberania na região. As eleições diretas ao Parlasul representariam uma primeira 

evidência de um corpo supranacional na integração mercosulina, não 

hierarquicamente superior às instâncias decisórias do bloco, mas autônoma a 
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esses, a partir do momento em que os parlamentares regionais não estariam mais 

vinculados a mandatos legislativos nacionais (MARIANO, 2011).  

No campo da legitimidade perante seus cidadãos, “alguna de las instituciones podrá 

apoyar su integración en la representación ciudadana ampliando su base de 

legitimidad” (CAO, 2009). A constituição de um parlamento regional no âmbito do 

Mercosul não representaria necessariamente uma mudança significativa na 

estrutura institucional da integração, visto que já existia anteriormente uma 

instância de representação parlamentar na integração, a CPC, composta pelos 

parlamentares dos congressos nacionais de cada Estado-membro. No entanto, a 

indicação de eleições diretas para a escolha desses parlamentares traz grandes 

mudanças em relação à possibilidade de incluir a participação da população e a 

formação de um espaço público para discussão de temas regionais, por meio das 

campanhas eleitorais e do exercício do voto para parlamentares do Mercosul 

(MARIANO; BACK, 2012). A consolidação de eleições diretas para todos os países 

do bloco, todavia, não solucionaria integralmente um problema de representação 

dentro da integração, haja vista que funcionários de segunda ou terceira linha do 

Executivo, representantes dos Estados-membros nos Grupos de Trabalho e 

Reuniões Especializadas do Mercosul, apresentam maiores poderes decisórios do 

que parlamentares eleitos diretamente por eleições (PORCELLI, 2009). 

O grande benefício prático trazido pela realização de eleições diretas ao Parlasul é o 

estabelecimento de mandatos exclusivos para o parlamento regional. A dedicação 

exclusiva dos parlamentares facilitaria a aproximação e a socialização entre 

parlamentares de países distintos, porém idelogicamente afins (MARIANO, 2011). 

Além disso, os parlamentares diretamente eleitos teriam a possibilidade de 

trabalhar integralmente com os temas de integração, especializando-se em 

temáticas dentro das atividades das comissões do Parlasul.  

A representatividade e a legitimidade de um Parlamento que opera 
em “tempo integral”, composto por parlamentares eleitos por 
sufrágio universal e direto, não equivale à de um Parlamento de 
representatividade indireta e dedicação parcial (CASAL, 2008:1). 
 

Conclusão 

A inserção de parlamentos regionais aos processos de integração na Europa e no 

América Latina foi vislumbrada como solução imediata para redução do déficit 

democrático das organizações internacionais regionais. Tanto no caso europeu 

como no mercosulino, a mera institucionalização de estruturas parlamentares não 

modificou significativamente o questionamento social em relação à falta de 

democracia e transparência dos projetos de integração. Nesse sentido, a ampliação 
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da agenda e das competências parlamentares em escala regional e a realização de 

eleições diretas surgiram como instrumentos adicionais no intuito de democratizar a 

integração. 

A introdução de eleições para o Parlamento Europeu ao longo da segunda metade 

dos anos 1970 trouxe alterações relevantes para o papel desse órgão na construção 

europeia. A partir do momento em que as eleições se tornam uma realidade, novas 

dinâmicas são percebidas dentro da organização política e administrativa do 

parlamento, bem como no seu relacionamento com os demais órgãos da 

integração. Federações ou famílias políticas transnacionais são organizadas para o 

primeiro pleito regional, embora os candidatos sejam nacionalmente selecionados. 

Há um aumento significativo da composição numérica parlamentar definida para o 

período pós-eleições, o que torna mais especializado o trabalho parlamentar no PE. 

As legislações eleitorais mantêm-se regulamentadas por cada Estado-membro, 

ainda que alguns princípios eleitorais e o período de eleições sejam frutos de 

posição concertada. Por fim, a conclusão das eleições diretas garante legitimidade 

social ao PE para demandar maiores prerrogativas e competências dentro do 

processo decisório europeu. 

A consolidação do Parlasul é profundamente influenciada pela história do PE. A 

União Europeia, ideacionalmente e materialmente (financiamento da Comissão 

Europeia para implantação da Secretaria do Parlasul), facilitou o desenvolvimento 

de estruturas parlamentares na integração do Mercosul, o que representaria indício 

de mimetismo institucional. A previsão de bancadas proporcionais, de eleições 

diretas e de grupos políticos transnacionais é resultado desse olhar para a Europa 

em vistas a sanar os problemas de representatividade no Mercosul. A completa 

conclusão das eleições diretas no Parlasul deve aumentar substantivamente o 

número de parlamentares para o Mercosul e instaurar um regime de dedicação 

exclusiva, o que em tese incentivará o crescimento das atividades parlamentares 

no Mercosul e a busca por influência dos mesmos na tomada de decisões. A criação 

da Bancada Progressista é exemplo da transnacionalização dos partidos políticos da 

região, que se inicia por meio do diálogo político entre grupos de esquerda dos 

países-membros. 

A demora em indicar representantes indiretos pelos Congressos do Brasil e 

Argentina, a suspensão paraguaia e a adesão da Venezuela ao bloco prejudicaram a 

regularidade das atividades do Parlasul, que ficou praticamente 2 anos sem 

reuniões plenárias. Em dezembro de 2013 o parlamento voltou a se reunir, 
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inclusive com a participação de parlamentares venezuelanos. O processo de 

inclusão de eleições deve ser consolidado até 2020, sendo que o Paraguai foi até o 

momento o único eleger seus representantes, por duas vezes. A agenda política 

nacional, especialmente no caso brasileiro, tem dificultado a aprovação legislativa 

para as primeiras eleições mercosulinas. 

A preponderância dos poderes executivos (centradas nas figuras dos Presidentes) 

no processo decisório regional e a ausência de um direito e de órgãos 

supranacionais na integração no Mercosul limitam as potencialidades da 

parlamentarização do Mercosul, quando comparado ao caso europeu. Ao mesmo 

tempo, são justamente essas diferenças estruturais que indicam as dificuldades na 

comparação do papel do Parlasul no Mercosul vis-à-vis o PE na Europa. A figura do 

Parlamento é secundária nas tradições políticas nacionais dos países do Mercosul 

frente aos presidencialismos exacerbados na região. É natural que os parlamentos 

regionais na América do Sul tendam, mais do que ao empoderamento, à 

irrelevância. Seu grande papel poderá ser no desenvolvimento de um debate 

político público regional e no diálogo entre o legislativo regional e nacional, por 

meio da internalização e harmonização das decisões executivas tomadas no plano 

regional. Por outro lado, o que se passa na Europa é a replicação da relevância 

nacional/doméstica dos parlamentos para o plano supranacional a partir do 

sucessivo empoderamento do PE. As eleições europeias de 2014 demonstram que o 

PE e os grupos políticos europeus são, a partir do Tratado de Lisboa, figuras 

fundamentais na seleção do Presidente da Comissão Europeia, ao indicarem 

candidatos a esse posto no contexto eleitoral. 
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