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RESUMO 

 
 

 

 

 

O principal objetivo do presente estudo foi avaliar se o sistema de ponderação de votos, a 
chamada “representação cidadã”, a ser adotado pelo Parlamento do Mercosul é legítimo no 
sentido de conferir a devida representatividade aos Estados-membros do bloco. Para tal,  
inicialmente foi feita uma discussão sobre legitimidade por meio de autores como Weber, 
Kelsen, Bobbio e Habermas. Considerando-se o conceito habermasiano o mais apropriado, 
abordou-se o tema de pesquisa, em seguida, à luz da Política Comparada, tendo como marco 
comparativo o Parlamento Europeu, e da Teoria dos Jogos por meio do índice de Banzhaf, 
que busca medir precisamente o poder de cada jogador como sua capacidade de influenciar 
nas decisões. Ainda, buscou-se averiguar se, uma vez iniciado o sistema de ponderação de 
votos, os cidadãos dos diferentes países que compõem o Mercosul terão a mesma influência 
sobre a decisão tomada. Foi considerada, assim, a proposta de Lionel Penrose, a Square Root 
Law, que estabelece que a influência de cada cidadão de um país sobre o resultado da eleição 
será a mesma caso o poder de cada país seja aproximadamente proporcional à raiz quadrada 
do número de cidadãos do mesmo. Desta forma, foi calculado o índice de Banzhaf por meio 
do algoritmo de Życzkowski & Słomczyński (2004) para seis cenários: i) sistema de votos 
paritário; ii) 1a etapa da representação cidadã; iii) 2a etapa da representação cidadã; iv) 2a 
etapa da representação cidadã considerando hipotética adesão da Venezuela ao Mercosul; v) 
sistema proposto por Penrose; sistema proposto por Penrose considerando adesão da 
Venezuela. Por fim, foi feita a análise de resultados. Dentre os principais resultados, nota-se 
que o sistema de ponderação de votos é mais equitativo no que se refere à quantidade de 
habitantes representados por parlamentar e que, no geral, os cidadãos dos países mais 
populosos são prejudicados nos seis cenários quanto ao poder de influenciar uma decisão.  
Constatou-se que a representação cidadã em suas duas etapas, apesar dos pesos diferentes 
para o Brasil e Argentina, não modifica a estrutura de coalizões, de forma que em ambas cada 
um dos Estados Membros terá a mesma probabilidade de influenciar nas decisões. O mesmo 
não ocorre ao se considerar a adesão da Venezuela, que leva à redução do índice de Banzhaf 
de todos os países, exceto o Brasil, que é extremamente beneficiado, passando a ter mais peso 
nas decisões do parlamento. Foi averiguado que o sistema de ponderação de votos torna o 
processo mais legítimo quanto à representatividade dos membros mercosulinos, mesmo que 
longe do ideal. O problema se dá, sobretudo, devido à discrepância populacional interna do 
bloco. 
 
Palavras-chave: Parlasul, Mercosul, Parlamento Regional, Legitimidade, Índice de Banzhaf, 
Penrose Square Root Law 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
 

 

 

 

The main goal of this study was to evaluate if the weighted voting system – the so-called 
“citizen representation” that will be adopted by the Mercosur Parliament – is legitimate in the 
sense of giving due representativity to the bloc’s member-states. For that purpose, a 
discussion on legitimacy is carried out initially using authors such as Weber, Kelsen, Bobbio 
and Habermas. Considering the Habermasian concept as the most appropriate, the research 
theme is then approached in the light of comparative politics (based on a comparison with the 
European Parliament) and of game theory (through the Banzhaf index, which seeks to 
precisely measure the power of each player as their capacity to influence decisions). 
Additionally, we sought to verify if citizens of the different countries that comprise Mercosur 
will have the same influence on decision-making once weighted voting begins to be used. 
Thus, the proposition of Lionel Penrose – the Square Root Law – is taken into consideration, 
which establishes that the influence from each citizen of a given country on an election’s 
result will be the same if the power of each country is approximately proportional to the 
square root of its number of citizens. Thus, Banzhaf’s index is calculated using Życzkowski & 
Słomczyński’s (2004) algorithm for six scenarios: i) an equal representation of the states; ii) 
the first phase of citizen representation; iii) the second phase of citizen representation; iv) the 
second phase of citizen representation considering a hypothetical accession of Venezuela to 
Mercosur; v) the system proposed by Penrose; vi) the system proposed by Penrose 
considering Venezuela’s accession. Lastly, results are analyzed. Among the main outcomes, it 
can be noted that the weighted voting system is the most equitable regarding the amount of 
inhabitants represented per member of parliament and that, in general, the citizens of the most 
populous countries are negatively affected in the six scenarios in relation to their power to 
influence a given decision. It was found that, despite the different weights for Brazil and 
Argentina, neither of the phases of citizen representation modifies coalition structure – thus, 
in both phases each of the member-states will have the same probability of influencing 
decisions. The same does not occur when considering Venezuela’s accession, which would 
reduce the Banzhaf index of all countries with the exception of Brazil; this country would be 
extremely benefitted and would have greater influence on the parliament’s decisions. It was 
verified that the weighted voting system makes the process more legitimate in relation to the 
representativity of Mercosur’s members, even if it is far from ideal. Above all, the problem is 
due to the bloc’s internal population discrepancy. 
 
Keywords: Mercosur, Mercosur Parliament, Regional Parliament, Legitimacy, Banzhaf Index, 
Penrose Square Root Law 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O parlamento em sua forma moderna surgiu durante a Revolução Inglesa no século 

XVII como um instrumento pelo qual a burguesia mercantil emergente poderia concretizar 

seu objetivo de ascensão social. As reivindicações eram, sobretudo, as de supremacia 

legislativa e de restrição ao poder da monarquia. A ideia foi adotada, em seguida, pela 

América e pela Europa, tornando-se uma instituição emblemática de decision-making 

legislativo. No âmbito supranacional, contudo, o fenômeno é muito mais recente 

(MALAMUD, 2007). 

O conceito de supranacionalismo, inclusive, é ainda objeto de debates. Afinal, foi 

apenas depois da Guerra Fria que o processo de integração regional tornou-se central no 

estudo da Teoria Política e na política internacional de várias nações (DOUGHERTY & 

PFALTZGRAFF, 2003). Os Estados optaram, cada vez mais, por se integrar com outros que 

compartilhavam interesses comuns (MEDEIROS & CAMPOS, 2007), o que se refletiu no 

surgimento de blocos econômicos tais como a União Europeia e o Mercosul. 

A inserção da instituição parlamentar em quadros de integração regional segue 

inicialmente o mesmo princípio justificativo de sua criação no âmbito nacional: é composto 

por representantes dos povos dos Estados membros de modo a conferir legitimidade 

democrática procedimental input ao processo supranacional ou intergovernamental. 

Outrossim, se os parlamentos nacionais são inseridos em um contexto de separação dos 

poderes e checks and balances, os seus correspondentes regionais estabelecem paralelamente 

uma divisão de funções, como se delineia com nitidez na estrutura institucional da União 

Europeia:  

 
“Their ambitious project was based upon an institutional compromise 
between intergovernmental and supranational decision-making and a 
tripartite liberal constitutional framework: an executive that initiated 
and implemented policies; an assembly in which those policies were 
debated and decided upon; and an independent judicial body whose 
members reviewed decisions and settled conflicts1”  (MALAMUD E 
SOUSA, 2005, p. 87). 

                                                
1 Tradução livre: “seu ambicioso projeto era baseado em um compromisso institucional entre decision-making 
intergovernamental e supranacional e um quadro constitucional tripartíte: um executivo que iniciava e 
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É importante ressaltar, inclusive, que no período compreendido entre a Guerra Fria e o 

momento presente, a União Europeia pode ser entendida como um processo sui generis de 

integração, contando atualmente com um avançado nível de imbricação política 

(QUERMONNE, 2001). O bloco constitui-se, assim, uma referência no que diz respeito à 

questão da integração regional. Um fato que demonstra a sua importância como padrão de 

comparação é que o primeiro parlamento supranacional realmente significativo foi o 

Parlamento Europeu2 (MALAMUD, 2007). A instituição, cujas origens remontam aos anos 

1950, é composta por representantes diretamente eleitos pelo povo desde 1979.  Tendo em 

vista o modelo europeu, outros processos de integração regional, incluindo os da América 

Latina, tentaram replicar a ideia de uma assembleia legislativa nos moldes europeus3. 

Inspirando-se no modelo, o Mercosul  criou um parlamento, o chamado Parlasul, em 

dezembro de 2006, com os principais objetivos de velar pela observância das normas do bloco 

e pela preservação do regime democrático nos Estados-partes4. Desta forma, o órgão é por 

enquanto meramente consultivo.  Contudo, a instituição emerge como um assunto de grande 

importância para os estudos das relações internacionais a partir do momento em que é 

considerado um fator de legitimação política. Convém, inclusive, ressaltar um dos termos do 

Protocolo Constitutivo do Parlamento do bloco, onde fica claro o esforço no sentido de uma 

participação popular nas questões de tomada de decisões:  

 

“[...] a instalação do Parlamento do Mercosul com uma adequada 
representação dos interesses dos cidadãos dos Estados-partes, 
significará uma contribuição à qualidade e equilíbrio institucional do 
bloco e, criando um espaço comum que reflita o pluralismo e as 
diversidades da região, contribuirá para a democracia, a participação, 
a transparência e legitimidade social do desenvolvimento do processo 
de integração.” (PROTOCOLO CONSTITUTIVO DO 
PARLAMENTO DO MERCOSUL, 2005, p.1) 

 
O Parlamento Europeu tem em comum com o Parlasul o mesmo papel inicial e, 

todavia, atualmente partilha o poder de tomada de decisões com o Conselho e a Comissão 

Europeia (QUERMONNE, 2001). Algumas de  suas atribuições são, assim, a de co-

                                                                                                                                                   
implementava políticas; uma assembleia na qual essas políticas eram debatidas e decididas; e um corpo judicial 
independente cujos membros revisavam decisões e decidiam conflitos”. 
2 Por vezes, o termo “Parlamento Europeu” será substituído pela sigla PE. 
3 Exemplos serão citados no Capítulo 4, seção 1. 
4 Informações oficiais do Parlasul, disponíveis em seu site oficial: www.parlamentodelmercosur.org. Acessado 
em 12 de fevereiro de 2011. 
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legislador, o controle democrático das outras instâncias e parte do poder orçamental 

(TSEBELIS et al., 1999). Atualmente, a assembleia legislativa europeia conta com 736 

deputados, eleitos pelos cidadãos. 

Inspirando-se no Parlamento Europeu, o Mercosul pretende iniciar um sistema de 

ponderação de votos que levaria o Brasil a ser o Estado com mais representantes no Parlasul 

em 2014 (JORNAL DO SENADO, 2009). A quantidade de deputados, contudo, nem sempre 

corresponde ao real poder de cada país5, o que não apenas acaba gerando um problema no que 

diz respeito à representatividade dos Estados-membros, como assume uma importância maior 

quando o parlamento é percebido como um instrumento de expressão democrática.  

Frente à situação supracitada, surgem reflexões importantes tais como: i) o que 

representa a criação de um parlamento na estrutura regional do Mercosul?; ii) pode-se dizer 

que o Parlasul segue os passos do PE? iii)  a adoção do critério de ponderação de votos  

confere aos cidadãos de cada país-membro o mesmo peso nas decisões do parlamento? E, por 

fim, iv) tal sistema refletirá de fato o poder efetivo de cada membro do Mercosul, tornando as 

decisões do parlamento mais legítimas? 

Para responder tais questionamentos, torna-se relevante analisar os fatores políticos, 

históricos e institucionais do Parlasul no âmbito do Mercosul. Toma-se, desta forma o 

Parlamento Europeu e a União Europeia como referências6, de modo a identificar os 

elementos passíveis de provocar um real estabelecimento de um processo mais democrático e 

integrado. Tal padrão comparativo pode ser justificado pelo fato de que 

 

“La construction européenne et les principes théoriques qui la 
balisent influencient les processus d’intégration régionale en 
Amérique Latine depuis leurs débuts dans les années soixante. [...] 
Pour ce qui est de la constitution du système politique du 
MERCOSUD, les prémisses théoriques qui s’efforcent d’établir une 
grille d’analyse susceptible de procurer quelques éléments de réponse 
sont vigouresement calquées sur les postulats spéculatifs conçus afin 
d’interpréter le phénomène européen.7” (MEDEIROS, 1997) 

                                                
5 O porquê desta afirmação será desenvolvido no Capítulo 5 deste texto. 
6 De acordo com Lichbach & Zuckerman (2009), a forma mais completa de estudar instituições políticas é por 
meio da política comparada. Schmitter (2009), por sua vez, afirma que a comparação é o melhor método 
analítico disponível para avançar no conhecimento da política.  
7 Tradução livre: “A construção europeia e os princípios teóricos que a balizam influenciam os processos de 
integração regional na América Latina desde os anos 1960. [...] No que diz respeito à constituição do sistema 
político do Mercosul, as premissas teóricas que representam uma tentativa de estabelecer um quadro de análise 
suscetível a encontrar respostas são vigorosamente calcadas em postulados especulativos  concebidos com a 
finalidade de interpretar o fenômeno europeu.” 
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Neste sentido, será empreendida uma análise comparada entre os dois parlamentos e, 

para verificar se a ponderação de votos é legítima, será utilizada a Teoria dos Jogos 

Cooperativos por meio do Índice de Banzhaf, que busca medir precisamente o poder de cada 

jogador como sua capacidade de influenciar nas decisões (RAMOS & LIMA, 2008; 

MACHOVER, 2000). Será, também, considerada a Penrose Square Root Law, que estabelece 

que a influência de cada cidadão de um país sobre o resultado da eleição será a mesma caso o 

poder de cada país seja aproximadamente proporcional à raiz quadrada do número de 

cidadãos do mesmo.  

Obtidos, por fim, os valores do Índice de Banzhaf, serão comparados os ganhos no 

efetivo poder de decisão de cada país membro e será analisado se cada cidadão do Mercosul 

tem idêntica influência nas tomadas de decisão. Desta forma, será possível discutir a 

legitimidade política atribuída ao Parlasul, considerando o voto do cidadão como uma 

delegação de responsabilidade na promoção da democracia, liberdade e paz.  

De forma a permitir um entendimento adequado do problema que se procura analisar, 

o presente texto está organizado da seguinte forma: na intenção de definir os parâmetros a 

serem comparados no Mercosul e na União Europeia, é inicialmente apresentada a instituição 

parlamentar com suas funções e atribuições (Capítulo 2). Em seguida, ainda no mesmo 

capítulo, é justificada a opção pelo conceito habermasiano de legitimidade por meio da 

observação e discussão de autores relevantes para o debate – Weber, Kelsen e Bobbio. Os 

dois capítulos (3 e 4) a seguir tratam especificamente do Parlasul, explicando, primeiramente, 

sua evolução no âmbito do bloco de forma a permitir um paralelo comparativo, quando 

possível, com o Parlamento Europeu. O contexto no qual se desenvolveu a ideia de índices de 

poder dentro da Teoria dos Jogos é apresentado no capítulo 5, ao qual segue uma descrição do 

algoritmo de Życzkowski & Słomczyński (2004) que é aplicado para obter os índices de 

Banzhaf em quatro cenários diferentes do Parlasul: i) sistema de voto paritário; ii) 1a etapa da 

representação cidadã, iii) 2a etapa da representação cidadã; iv) 2a etapa da representação 

cidadã com hipotética adesão da Venezuela. Para fins de comparação, a lei de Penrose é 

aplicada às populações dos Estados Partes, gerando dois cenários adicionais: v) sistema com 

os quatro atuais membros do Mercosul e vi) sistema com adesão da Venezuela. É 

desenvolvida, por fim, uma análise dos resultados obtidos no capítulo 6. 
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2. PARLAMENTO: SURGIMENTO E FUNÇÕES  
 
 
 A instituição parlamentar tem raízes na antiguidade, na assembleia geral de archons e 

o areopagus da antiga Grécia, no senado da República de Roma e nos conselhos dos povos 

escandinavos (MALAMUD & SOUSA, 2005). Foram, contudo, o Iluminismo e as revoluções 

políticas que se seguiram que proporcionaram o ambiente necessário para a sua consolidação. 

Os contornos modernos tomaram forma apenas na Inglaterra do séc. XVII, quando a 

capacidade de aprovar leis – uma das principais características da soberania8 – passou das 

mãos do monarca às dos parlamentares. 

  A supremacia parlamentar está ligada ao princípio do Estado de Direito, também 

erigido como fortaleza contra o absolutismo. Afinal, a raiz está na premissa de que todos os 

poderes públicos, incluindo os do rei, deveriam se submeter às leis9 e, em um Estado que 

busca proteger o indivíduo das arbitrariedades estatais, o Parlamento passa a ser o guardião 

das liberdades individuais. Em 1583, Sir Thomas Smith, na obra De Republica Anglorum, que 

descreve o sistema inglês durante a dinastia Tudor, já mencionava que o consentimento do 

parlamento representa o consentimento de cada cidadão. 

 É interessante notar os fundamentos comuns entre o parlamento moderno inglês e a 

perspectiva política da antiguidade, assim como os reflexos provocados pelas conjunturas das 

duas épocas. Tanto para Smith (1583) como para o padre anglicano Richard Hooker (1594), a 

noção de soberania da instituição era inseparável da doutrina de “Estado misto”, ideia já 

presente na obra do séc. XIII de São Tomás de Aquino (1995) e difundida por Platão (1999) e 

Aristóteles (1988) no séc. IV a.C. A grande diferença está no fato que os autores do séc. XVI 

a definiram como a subordinação da monarquia, forma de governo vigente na época, ao 

parlamento. No séc. XVII, ela foi identificada no triângulo Monarca - Câmara dos Lordes -

Câmara dos Comuns, no qual se misturavam as três formas de governo descritas pelos 

pensadores gregos séculos antes: a monarquia, a aristocracia e a democracia (SUAREZ, 

1998).  

                                                
8 Inclusive, de acordo com Jean Bodin, na obra “Os Seis Livros da República”, de 1573, o conceito de soberania 
seria a criação do direito.  
9 A este respeito, a submissão do rei às leis foi discutida já no séc XIII no tratado britânico De Legibus et 
Consuetudinibus Angliae (Tratado sobre as Leis e Costumes do Reino da Inglaterra), de autoria de Henry de 
Bracton 
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Uma contribuição que não deve deixar de ser mencionada é a de Montesquieu,  na 

obra “O Espírito das Leis” (1748), concebendo a divisão tripartite de poderes (Legislativo, 

Executivo e de julgar) a serem exercidos por pessoas diferentes dentro de um Estado, com a 

finalidade de impedir o monopólio das decisões por um único agente. Ou seja, a ideia 

principal era a necessidade de que “o poder limite o poder” (MONTESQUIEU, 2000, p.166). 

Locke, em 1689, afirmou ainda que “a forma de governo depende de quem é o depositário do 

poder supremo, que é o legislativo (...), sendo impossível conceber que um poder inferior 

possa regular um superior” (2006, p.9). 

Não menos importante, o surgimento de democracias representativas agregou à 

instituição parlamentar o papel de representante da soberania popular. Um parlamento 

moderno, de acordo com Bobbio, seria “uma assembleia ou um sistema de assembleias 

baseadas num princípio representativo, que é diversamente especificado, mas determina os 

critérios de sua composição” (2008, p.880). Como mandatários da própria instância de 

legitimação dos regimes democráticos, caberia aos parlamentares “o direito e o dever de 

intervir, embora de formas diversas, em todos os estágios do processo político” (BOBBIO, 

1998, p.883). A instituição passou a permitir o sentimento de cidadania e pertencimento à 

nação à medida que instrumentos como o voto e, inclusive, o acompanhamento dos eleitos, 

foram tomando formas concretas (DRI, 2006). 

As dimensões do exercício das funções parlamentares, bem como as características de 

cada órgão,  contudo, variam de acordo com os vários modelos constitucionais. As diferentes 

funções da instituição são, portanto, desempenhadas segundo o estágio e as modalidades da 

intervenção, e dividem-se em representativa, legislativa, de legitimação e de controle 

(BOBBIO, 1998; QUERMONNE, 2001; DRI, 2006): 

i) Função representativa: alcançada primeiramente por meio do sufrágio livre e 

universal, envolve a representação de interesses de todos os cidadãos, motivo pelo 

qual compreende responsividade, isto é, responder-se às preferências da 

coletividade; e accountability10, mecanismos institucionalizados que tornam os 

representantes passíveis de responsabilização11.  

                                                
10 A noção de accountability utilizada no presente texto é tal qual a definida por Schedler (1999, p.13-28). O 
autor assume que o termo é baseado em duas dimensões: i) a capacidade de enforcement, ou seja, de 
recompensar ou punir o agente por determinado comportamento; ii) a responsividade, que envolve o direito de 
receber informações e a obrigação de provê-las da forma mais detalhada possível quando o direito de receber 
explicações e a obrigações de justificar dada conduta.  
11 Nesse sentido, retome-se a afirmação de A. Lincoln de que a democracia é não apenas o governo do povo mas 
também para o povo, ou seja, de acordo com as preferências do povo (apud LIJPHART, 1984, p.1). 
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ii) Função legislativa: papel tradicional do Parlamento, o qual também é denominado 

Poder Legislativo, assume novas características na atualidade, haja vista que a 

atividade legislativa tornou-se em suas várias fases resultado da ação conjunta da 

Assembleia junto às demais esferas do Governo. 

iii) Controle do poder executivo e das atividades dos seus setores burocráticos: o 

instrumento parlamentar está no poder de tornar pública a atuação do Executivo, 

inquiri-lo e, até mesmo, sancioná-lo. Trata-se de função que varia sensivelmente 

segundo o regime de governo12.  

iv) Legitimação: como representantes dos cidadãos, os parlamentares remetem a 

legitimação do poder politico à soberania popular.   

 Há, de fato, grandes obstáculos para a construção de uma definição geral capaz de 

aplicar-se aos diversos parlamentos regionais, unindo-os entre si e, ao mesmo tempo, ligando-

os aos homônimos domésticos. Afinal, se os parlamentos nacionais já se distinguem 

marcadamente, os regionais assumem características distintas em contextos bastante variados 

de natureza e objetivos de cooperação.  

 Todos os parlamentos regionais respondem, porém, a um mesmo anseio inicial: a 

busca por legitimidade através de um mecanismo direto ou indireto de representação dos 

cidadãos. Seguem, para tanto, a ideia moderna de que o debate em uma assembleia composta 

por diferentes pontos de vista seria um mecanismo eficaz de representar as preferências da 

coletividade e, desta forma, legitimar as decisões politicas. Entretanto, iniciativas regionais 

enfrentam desafios de legitimação distintos do Estado-nação. Como afirmam Malamud e 

Sousa, “The idea of building a political project beyond the nation state, which both Robert 

Schuman and Jean Monnet had in mind, raised problems of legitimacy and accountability, 

since it challenged the traditional concept of territorial sovereignty13” (2007, p.89).  

A definição específica de legitimidade, entretanto, tem sido objeto de debates na 

Sociologia e na Ciência Política. Torna-se essencial apresentar o conflito conceitual na busca 

de uma concepção aplicável ao caso particular de um parlamento regional, buscando-se 

respeitar suas complexidades e particularidades. A discussão será tema da seção a seguir.   
                                                
12 No parlamentarista, devido à natureza dos vínculos partidários que ligam o executivo à maioria parlamentar, é 
maior a possibilidade de que ocorra em Governos de coalizão ou minorias partidárias. Já nos regimes 
presidenciais, como a permanência do Executivo não está atrelada ao Parlamento, as condições de intervenções 
são mais abrangentes. 
13 Tradução livre: a ideia de construir um projeto político para além do Estado-nação, que tanto Robert Schuman 
quanto Jean Monnet tinham em mente, levantava problemas de legitimidade e accountability, uma vez que 
desafiavam o conceito tradicional de soberania territorial. 
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2.1  O CONCEITO HABERMASIANO NO DEBATE SOBRE LEGITIMIDADE  
  

A questão da legitimidade no âmbito parlamentar adquire caráter relevante não apenas 

por tratar de leis e normas, mas também pela sua conexão com a dimensão popular. A 

ausência de definições robustas que permitam diferenciar a legalidade da legitimidade levou a 

um grande debate do positivismo jurídico, comportando quatro grandes pensadores da 

filosofia do direito: Max Weber, Hans Kelsen, Norberto Bobbio, e Jürgen Habermas. 

 Na obra “Economia e Sociedade”, o economista e jurista alemão Maximilian Weber 

usou o termo “legitimidade” para distinguir e classificar o que ele conceituou como tipos 

puros de dominação14. Utilizou-se o critério para diferenciar a propensão de uma dominação 

ser tratada como tal, ou seja, a probabilidade de que ela se mantenha independentemente dos 

motivos pelos quais os povos tenham decidido obedecê-la. Para o autor, assim, seria devido à 

legitimidade, uma espécie de crença genérica, que os dominados seguiriam uma norma. Para 

que uma dominação política seja legítima, por sua vez, haveria três possíveis razões: a crença 

na legalidade; a crença na tradição, a crença nas qualidades superiores ou especiais de uma 

pessoa específica. O princípio norteador da ação legítima seria, portanto, racional, tradicional 

ou carismático. 

 No que se refere a um parlamento regional, o único dos fundamentos que poderia levar 

à legitimidade seria o primeiro, que o autor aborda de forma mais clara ao declarar que 

“qualquer direito pode ser criado e modificado mediante um estatuto sancionado corretamente 

quanto à forma” (WEBER, 1979, p.128). Nota-se uma relação positiva clara, assim, entre a 

legitimidade e a legalidade no seu pensamento, que pode ser ainda melhor estabelecida 

quando Weber assume que é o procedimento formal que permite a identificação da 

legitimidade.  

 Kelsen toma por alicerces a teoria weberiana para reforçar sua Teoria Pura do Direito. 

O autor buscou desenvolver uma ciência pura, sem influências externas – inclusive moral e 

política. A legitimidade de Weber permite que o Direito tenha autonomia completa, gerando 

respaldo para a definição de Kelsen de que  

“o princípio de que a norma de uma ordem jurídica é válida até sua 
validade terminar por um modo determinado através desta mesma 
ordem jurídica, ou até substituída pela validade de uma outra norma 
desta mesma ordem jurídica” (KELSEN, 2000, p.233). 

                                                
14 O termo é utilizado para designar o que Weber entende pela “probabilidade e obediência a um determinado 
mandato” (1979, p.171). 
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Há, contudo, uma falha no argumento: a possibilidade de uma ordem jurídica instável. 

Um exemplo é que uma situação na qual um poder é substituído por outro por meio de 

revolução, caracterizando a conjuntura como instável, pode gerar um novo procedimento, 

modificando a norma fundamental que confere validade. Ao se constatar tal fragilidade, nota-

se que é impossível sustentar a definição weberiana de legitimidade. Kelsen introduz, então, a 

efetividade do governo como variável e declara que “o governo efetivo, que com base numa 

constituição eficaz, estabelece normas gerais e individuais eficazes, é o governo legítimo do 

Estado” (KELSEN, 2000, p.234). Para o autor, o princípio da legitimidade seria limitado pelo 

princípio da efetividade. O legítimo para Kelsen pode ser definido, assim, como aquilo que 

teve sucesso por meio de procedimento da ordem jurídica de um governo legítimo e eficaz. É 

aí que está a divergência nas teorias weberiana e kelseniana: na primeira, o procedimento é o 

que traz a legitimidade, permitindo a estabilidade da dominação; na segunda, o procedimento 

é, na verdade, uma espécie de consequência da estabilidade da dominação. Ambos, contudo, 

repousam na legalidade.  

 Ora, partindo de tais princípios, a questão da representação no Parlasul e, 

especificamente, da quantidade de cadeiras que cada Estado Parte dispõe torna-se simples. 

Por exemplo, dado que o Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul estabelece em 

suas disposições transitórias que cada um dos quatro atuais membros dispõe de 18 

representantes na etapa que precede a representação cidadã15, tal divisão de votos é legítima 

por estar em um documento oficial legal. O que torna os conceitos weberiano e kelseniano 

falhos para solucionar o problema estudado é que  ambos partem da hipótese da existência de 

uma norma aprovada por meio de procedimentos estabelecidos por uma dada ordem jurídica, 

não importando, assim, se for gerado um quadro não-representativo de fato. Observe-se, 

ainda, que o próprio protocolo impossibilita que se utilize tal princípio ao declarar que 

 
“Conscientes de que a instalação do Parlamento do Mercosul, com uma 
adequada representação dos interesses dos cidadãos dos Estados Partes, 
significará uma contribuição à qualidade e equilíbrio institucional do 
Mercosul, criando um espaço comum que reflita o pluralismo e as 
diversidades da região, e que contribua para a democracia, a 
participação, a representatividade, a transparência e a legitimidade 
social no desenvolvimento do processo de integração e de suas normas” 
(PROTOCOLO CONSTITUTIVO DO PARLAMENTO DO 
MERCOSUL, 2006, PREÂMBULO) 

                                                
15 As diversas fases e números de assentos do Parlasul serão melhor discutidos no Capítulo 5 deste texto. 
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 A devida representatividade dos interesses dos cidadãos do Mercosul é tida, 

claramente, como fator impulsionador da criação de um parlamento regional para o bloco. 

Não caberia, desta forma, distinguir o que é legítimo pela legalidade, visto que esta não 

necessariamente garante representação adequada. A mesma lógica pode ser aplicada para a 

teoria de Bobbio (1984). De acordo com ele, a validade das normas não dependeria de seu 

conteúdo, mas da obediência dos procedimentos jurídicos indicados por uma norma superior. 

Ainda de acordo com o autor (1984), legitimidade seria uma qualidade do poder, enquanto 

legalidade seria o exercício do mesmo. Os conceitos estariam diretamente relacionados e os 

significados separados por uma estreita distinção:  

 

“Embora nem sempre se faça distinção, no uso comum e muitas vezes 
até no uso técnico, entre legalidade e legitimidade, costuma-se falar 
em legalidade quando se trata do exercício do poder e em legitimidade 
quando se trata de sua qualidade legal: o poder legítimo é um poder 
cuja titulação se encontra alicerçada juridicamente; o poder legal é um 
poder que está sendo exercido de conformidade com as leis” 
(BOBBIO, 1984, p. 674).  

 
 O autor assume assim uma dimensão de inerência entre o legítimo e o jurídico, o que 

tem seus riscos. Afinal, se aquilo que é baseado no jurídico torna-se automaticamente 

legítimo, tem-se a premissão de que são os alicerces que não permitem que a lei seja 

contestada independentemente da questão do justo e injusto. Novamente, é essencial uma 

conceitualização do termo que esteja relacionada à justiça do sistema de distribuição de 

cadeiras para que o problema em questão tenha uma solução adequada. 

 É importante mencionar que Jürgen Habermas, sociólogo alemão, fez diversars críticas 

ao conceito weberiano. Uma delas é a necessidade na crença de que a ordem jurídica seja 

legítima para que a ação adotada por ela o seja também (HABERMAS, 1986). Notando este 

paradoxo, o autor prossegue apontando para a ausência de uma explicação de como distinguir 

um procedimento legítimo se não há formas de caracterizar concretamente uma ordem por si 

só. Diferentemente de Kelsen, Habermas assume em sua obra que o direito não é uma ciência 

isolada da moral e da política. Contrapondo-se à Teoria Pura do Direito, o autor afirma que 

seria, na verdade, na relação entre eles que residiria o real significado da legitimidade. 

 A moral seria, em sua concepção, o fundamento do direito positivo e ambos se 

complementariam e se limitariam pode meio dos procedimentos. Os jurídicos permitem 



22 
 

espaço para que haja o discurso moral, essencial para a legitimação das leis e tal espaço, por 

sua vez, é limitado pela política. Afinal, são os conflitos e as reivindicações políticas que 

motivam o dicurso moral e também a necessidade de normas e leis. A legitimidade de um 

poder política repousa, assim, no direito e na moral. Habermas (1986) defende que, para que 

isto ocorra, é essencial um Estado de Direito com divisão de poderes que garanta a 

imparcialidade nos procedimentos legislativ os.  

 A democracia também tem lugar privilegiado na obra habermasiana. De acordo com o 

sociólogo, o povo é participante do discurso. Ao analisar seu fundamento da legitimidade 

moderna, ele acredita que esta deve estar no núcleo procedimental. Ou seja, deve haver 

participação, seja de forma direta ou indireta, daqueles que sofrerão os impactos das normas 

criadas (HABERMAS, 1986). É tal participação, por sua vez, que garante a imparcialidade 

requerida na sua teoria.  

 Jürgen Habermas criou a ideia de legitimidade do Direito Moderno, sendo esta mais 

ampla e coerente com os problemas do mundo atual, tornando-se, assim, mais adequada. A 

problemática de um parlamento regional certamente encontra-se mais relacionada com tal 

concepção do que com a weberiana, kelseniana, ou mesmo a de Bobbio, dada a busca comum 

pela imparcialidade procedimental no âmbito legislativo, a necessidade de uma participação 

popular e a devida representação desta para que uma ação seja considerada legítima de fato. É 

por estas razões, inclusive, que o conceito habermasiano é a ótica norteadora do presente 

trabalho. 

Mais especificamente, a eleição dos representantes para o Parlasul é o momento no 

qual ocorrerá a participação popular e é tal situação que a adoção do critério de 

proporcionalidade em relação à população busca tornar mais justa. Entretanto, o poder de um 

país se define como sua capacidade de influir nas decisões aprovadas (MACHOVER, 2000) e 

não apenas ao tamanho de sua população. Desta forma, o número de representantes escolhido 

pela ponderação de votos não corresponderá necessariamente ao poder efetivo de cada país. 

Este problema torna-se pertinente por ter como reflexo a sub-representatividade de alguns 

membros e a sobre-representatividade de outros, implicando diretamente na legitimidade do 

procedimento.
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3. O PARLASUL NO ÂMBITO DO MERCOSUL:  
DAS ORIGENS ÀS ELEIÇÕES DIRETAS 

 
 

Os anos pós-II Guerra Mundial tiveram como característica uma mudança 

fundamental tanto no conceito de integração como na estratégia para alcançá-la, de forma que 

a ênfase passou a ser maior na questão econômica do que na unidade política (MACE, 1988). 

A ideia de que crescimento econômico significava desenvolvimento se expandiu e, em tal 

contexto, as relações comerciais adquiriram uma importância crescente. Paralelamente, de 

acordo com Consani (2001), a economia internacional se tornava cada vez mais competitiva. 

Além dessa conjuntura mundial, no fim dos anos 1950, o continente latino-americano 

experimentava uma redução na taxa de crescimento e dificuldades na balança comercial, o 

que tornou o processo integracionista ainda mais atraente.  

Na América Latina, o resultado do momento histórico refletiu-se nas décadas 

seguintes em várias tentativas de socialização de processos de produção, de intercâmbio e de 

financiamento de bens e matérias-primas. Exemplos são a Associação Latino-Americana de 

Integração16 (ALADI), criada em 1980, e o ambicioso projeto da Associação de Livre-

Comércio das Américas17 (ALCA), cujas origens remontam ao ano de 1994. Foi nesta 

corrente de pensamento que surgiu a iniciativa oficial do Brasil, da Argentina, do Paraguai e 

do Uruguai de criarem um mercado comum, o Mercosul. 

Apesar de ter sido firmado pelo Tratado de Assunção em 1991, as raizes do Mercosul 

estão no ano de 1985, quando foi estabelecida pelos presidentes José Sarney e Raúl Alfosín a 

Declaração de Foz do Iguaçu entre o Brasil e a Argentina, demonstrando uma clara intenção 

de aprofundamento da relação bilateral. A aproximação dos países historicamente rivais na 

luta pela hegemonia na América Latina teve como base, contudo, não apenas motivos 

econômicos, mas igualmente as mudanças de postura diplomática decorrentes da crise da 

                                                
16 Cujo principal objetivo era a criação de um mercado comum, com o objetivo de longo prazo de atingir maiores 
níveis de desenvolvimento social e econômico dos Estados Partes. Disponível em: www.aladi.org. Acessado em 
12 de fevereiro de 2011 
17 A proposta inicial era a gradual redução das barreiras comerciais entre para os das Américas, totalizando-se 
em 34 membros (todos os países americanos, excetuando-se Cuba). Disponível em: www.ftaa-alca.org. 
Acessado em 12 de fevereiro de 2011 
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década de 1980 – a chamada “década perdida”, bem como a paralela redemocratização 

ocorrida em 1983 e 1985, respectivamente na Argentina e no Brasil18.  

Segundo Penã (2009), foi este contexto político que garantiu que a idéia de integração 

passasse a ser percebida na América Latina como um meio de fortalecer os valores e as 

instituições democráticas, além da finalidade econômica já existente19. Neste âmbito, o 

impulso maior rumo ao Mercosul foi dado em 29 de novembro de 1988, quando os 

presidentes Sarney e Alfosín assinaram o Tratado de Integração, Cooperação e 

Desenvolvimento. 

O principal objetivo deste projeto era constituir um “espaço econômico comum” por 

meio da “liberação integral do comércio entre os países” (TRATADO DE INTEGRAÇÃO, 

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, 1988, Art. 1o e 5o). Previa-se a eliminação de 

todos os obstáculos tarifários e não-tarifários dentro de um prazo de dez anos. A ideia era, 

sobretudo, suprimir por completo as barreiras alfandegárias e, ainda, possibilitar o comércio 

bilateral sem fronteiras (salvo o imposto pela tarifa externa comum). Por fim, “muita ênfase 

foi dada à questão da harmonização  das políticas agrícolas, industrial, de transportes e 

comunicações, assim como a coordenação de política monetária, fiscal e cambiária” 

(ALMEIDA, 2006, p.77). Foi, também,  instituído o Programa de Integração e Cooperação 

Econômica (PICE), que buscava propiciar a modernização tecnológica gerando uma maior 

eficiência dos recursos  nas duas economias.  

É importante mencionar que enquanto a Declaração de Iguaçu trazia a participação da 

sociedade como fator importante, o PICE considerava apenas o empresariado como ator ativo 

(VIGEVANI et al., 2000). O programa, contudo, apresenta grande relevância não apenas para 

o estudo do Mercosul em si, mas também porque o Art.8o do tratado previa a criação da 

Comissão Parlamentar Conjunta de Integração (CPCI). Esta seria composta por 12 

parlamentares de cada país, ficando responsável em “dar celeridade à apreciação legislativa 

dos acordos” (FARIA, 2004, p.128). Seu surgimento foi um passo rumo ao parlamento 

regional existente atualmente. Seu caráter, contudo, era estritamente consultivo, como pode 

ser notado no trecho abaixo 

 
                                                
18 Como também afirmam Malamud (2004, p.3) e Mariano (2011, p.3) 
19 Ressalta-se, entretanto, que o Mercosul é um projeto de base essencialmente comercial, como pode ser notado 
inclusive no tratado constitutivo do bloco. Para maiores detalhes, ver o artigo 1º e 5º do Tratado de Assunção. 
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“Os projetos dos acordos específicos negociados pelos Governos dos 
Estados Partes, antes de seu envio aos respectivos Poderes 
Legislativos, serão apreciados por uma Comissão Parlamentar 
Conjunta de Integração, de caráter consultivo, que será composta por 
doze parlamentares de cada país, designados pelos respectivos 
Poderes Legislativos, com mandato de dois anos. A referida Comissão 
transmitirá à Comissão de Execução do Tratado suas recomendações” 
(TRATADO DE INTEGRAÇÃO, COOPERAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO, 1988, Art.8o). 
 

A função desta comissão, de acordo com o Art. 6o do tratado que a instituía, seria 

considerar os acordos negociados pelos dois governos antes que eles fossem formalmente 

submetidos aos parlamentos nacionais e, além disso, mandar suas recomendações a respeito 

para o órgão encarregado da implementação. Nota-se um revestimento de certa legitimidade  

se for considerado que aqueles que estão nos Poderes Legislativos dos Estados Partes foram 

eleitos diretamente pelo povo, podendo ser considerados seus representantes. Retome-se para 

tal concepção que Habermas (1986) defendia a participação, mesmo que indireta, daqueles 

que viriam a ser impactados pelas normas dos que as fazem. Dado que cabia à CPCI, grosso 

modo, recomendações e apreciações, pode-se traçar um paralelo com a ideia habermasiana ao 

assumir que os parlamentares representavam a opinião dos cidadãos, mesmo que não 

dispusessem de poder real para criar leis. 

A decisão pelo estabelecimento de um Mercado Comum entre o Brasil e a Argentina  

foi formalmente declarada por meio da Ata de Buenos Aires, em 1990. Para cumprir as metas 

previstas até a data limite de 31 de dezembro de 1994, foi criado o Grupo Mercado Comum, 

com a função de elaborar e propor, pelos dois governos, todas as medidas para dar 

cumprimento aos objetivos e prazos adotados. Em setembro do mesmo ano foi apresentado às 

delegações do Uruguai e Paraguai o andamento do processo de integração Argentina-Brasil e 

ambos expressaram a vontade de seus governos em participar do processo de integração. 

Finalmente era formado o Mercosul, em 26 de março de 1991, data de assinatura do Tratado 

de Assunção pelos quatro países. Os Estados Partes enxergavam na criação do bloco uma 

condição fundamental para “acelerar seus processos de desenvolvimento econômico com 

justiça social” (TRATADO DE ASSUNÇÃO, 1991, PREÂMBULO). O Artigo 1º reforça esta 

observação, tendo como princípio fundamental  
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“(...) a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os 
países e a eliminação dos direitos alfandegários, restrições não-
tarifárias à circulação de mercado e 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 (...); a coordenação de políticas 
macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes (...) afim de 
assegurar condições adequadas de concorrência entre eles; e o 
compromisso de harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes 
para lograr o fortalecimento do processo de integração.” (TRATADO 
DE ASSUNÇÃO, 1991, Artigo 1º) 

 
Ainda, os então membros mercosulinos se mostravam convencidos da necessidade de 

melhorar as condições de vida dos habitantes dos países membros, estando conectados por 

uma vontade política comum de estabelecer bases para uma união cada vez mais estreita entre 

seus povos (TRATADO DE ASSUNÇÃO, 1991, PREÂMBULO). Entrava em evidência, 

novamente, a questão parlamentar com a criação da Comissão Parlamentar Conjunta do 

Mercosul (CPCM), com o objetivo de facilitar o avanço na implementação do Mercado 

Comum, como pode ser notado no tratado constitutivo. Houve, assim, desde o início do 

processo integracionista, uma intenção explícita da parte dos Estados Partes de envolver seus 

parlamentos nacionais (DRUMMOND, 2009). Deve-se considerar que, como afirma Clarissa 

Dri (2010), que  

 

“seus objetivos não estavam diretamente relacionados a uma 
preocupação democrática. Tratava-se, isso sim, de incluir formalmente 
os parlamentos nas negociações com vistas a facilitar a posterior 
ratificação do tratado pelos congressos nacionais” (2010, p.10).  

 
Ainda, havia sido especificado como se daria esta troca de informações e qual seria 

concretamente o seu papel (MARIANO, 2011). Acerca desta questão, convém considerar o 

comentário de Maria Cláudia Drummond, consultora do Senado Federal do Brasil, a respeito 

das atribuições da CPCM: 

 
[...] como se pode constatar, é principalmente em torno do papel dos 
legislativos em sua competência de aprovação de tratados 
internacionais que giram as relações entre os Executivos e a CPC no 
Mercosul, não se atribuindo ênfase às funções propriamente 
parlamentares que a Comissão poderia desempenhar no âmbito do 
espaço decisório da integração, como as de controle, representação e 
legitimação (DRUMMOND, 2005, p. 297). 
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As funções ficaram mais nítidas com o Regimento Interno da CPCM20, que 

estabeleceu funções que não estavam presentes no Tratado de Assunção nem em qualquer 

documento oficial anterior. Foi, então, por iniciativa dos parlamentares que se estabeleceu que 

a nova instituição teria dentre suas atribuições, sobretudo 

 
“acompanhar a marcha do processo e integração regional expresso na 
formação do Mercado Comum do Sul - Mercosul - e informar os 
congressos nacionais a esse respeito; desenvolver as ações necessárias 
para facilitar a futura instalação do Parlamento do Mercosul; solicitar 
aos órgãos institucionais do Mercosul, informações a respeito da 
evolução do processo de integração; realizar os estudos necessários à 
harmonização das legislações dos Estados Partes” (REGIMENTO 
INTERNO DA CPCM, Artigo III, 1991) 

  
Como pode ser notado, características da CPCM foram herdadas da CPCI no que 

tange à função consultiva e à centralização do processo decisório Mercosulino no Poder 

Executivo. O Tratado de Assunção consolidou, desta forma, a escolha pela 

intergovernamentalidade institucional justificada pela necessidade de maior agilidade nas 

decisões para que a meta de um mercado comum fosse atingida. A respeito dos 

representantes,  manteve-se que os 16 de cada país – 8 deputados e 8 senadores – seriam 

designados pelos respectivos parlamentos nacionais de acordo com os procedimentos 

internos. A regra de consenso foi adotada para a tomada de decisões, ocorrendo esta quando 

todas as delegações dos Estados Parte atingissem o voto por maioria de seus integrantes. É 

interessante, por fim, ressaltar o anseio declarado no trecho acima pela instalação de um 

parlamento em substituição à CPCM.  

 Não se pode deixar de enfatizar que, além das dificuldades internas inerentes ao 

próprio processo de integração, a atuação parlamentar também encontrava problemas dentro 

dos Congressos Nacionais. No que tange à questão orçamentária, os representantes se viram 

face a uma escassez de recursos, já que os da CPCM eram limitados e eles não tinham 

nenhum apoio financeiro maior da Câmara Federal e do governo. Ademais, o fato da CPCM 

não existir com comissões permanentes nos Congressos Nacionais era também um grande 

obstáculo, já que isso tinha impacto direto na discussão da problemática da integração dentro 

das instituições domésticas, que nem sempre ocorria por não fazer parte da agenda oficial. 

Nota-se, igualmente, a dificuldade no cumprimento de funções como a agilização e 
                                                
20 Assinado em 6 de dezembro de 1991 em Montevidéu. 
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harmonização das normativas do Mercosul, dado que elas deveriam seguir os trâmites 

ordinários na Câmara dos Deputados e depois seguir os trâmites ordinários no Senado para 

sua aprovação. Por fim, o Tratado de Assunção não estabeleceu de fato o desenho 

institucional interno, o que também não auxiliou o funcionamento da CPCM. 

Apesar dos pontos acima levantados, deve-se ter em mente que o Tratado de 1991 foi 

a representação formal do momento em que as vontades políticas se focaram no ponto comum 

que levou ao processo de cooperação. A partir de então, tornou-se natural que se fizessem 

necessários os elementos de dinamização o bloco. As estruturas burocráticas são, afinal, 

essenciais para o funcionamento de um sistema político, estando aí compreendido o processo 

de integração regional. Para suprir a demanda por uma maior institucionalização, foi, então, 

assinado o Protocolo de Ouro Preto em 1994, dividindo o Mercosul em seis órgãos principais.  

 O Conselho do Mercado Comum (CMC) foi designado como a instituição superior, 

incumbido de conduzir a política do processo de integração e responsável pelo decision-

making relacionado com o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo Tratado de 

Assunção. A ele, composto pelos Ministros das Relações Exteriores ou da Economia de seus 

membros, caberia atribuições como a formulação de políticas, a personalidade jurídica e a 

negociação de acordos com terceiros países ou blocos.  O órgão executivo, contudo, seria o 

Grupo Mercado Comum (GMC)21, que teria dentre suas funções a elaboração de projetos que 

deveriam ser avaliados pelo Conselho, a aprovação do orçamento e a prestação de contas 

anual. Ademais, o GMC deveria fixar programas de trabalho que assegurassem avanços para 

o estabelecimento do processo de integração. 

 Foi também criada a Comissão de Comércio22, que ficou encarregada de assistir o 

GMC, velando pela aplicação dos instrumentos de política comercial comum acordados pelos 

Estados Partes para o funcionamento da união aduaneira. A Secretaria Administrativa, por sua 

vez, foi instituída como órgão de apoio operacional, sendo responsável pela prestação de 

serviços às demais instituições mercosulinas23. 

                                                
21 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 Mercado Comum 
será coordenado pelos Ministérios das Relações Exteriores 
22 integrada por quatro membros titulares e quatro membros alternos por Estado Parte e será coordenada pelos 
Ministérios das Relações Exteriores.  
23 Servindo como arquivo oficial de documentação, realizando a publicação e difusão das decisões adotadas, 
coordenando as traduções e informando regularmente a cada membro sobre as medidas implementadas em cada 
Estado Parte. 
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 Para a finalidade do presente artigo, contudo, os dois órgãos de maior importância são 

o Foro Consultivo Econômico-Social e a instituição da Comissão Parlamentar Conjunta 

(CPCM). O primeiro foi instituído como espaço para a representação dos setores econômicos 

e sociais, tendo uma função consultiva e composto por igual número de representantes de 

cada Estado parte. O empresariado e o setor sindical passaram a ter voz apesar de não dispor 

de poder de decisão. 

 Quanto à CPCM, as mudanças promovidas pelo Protocolo foram sobretudo no que diz 

respeito ao seu reconhecimento. A instituição passou a  ser reconhecida oficialmente tanto 

como órgão da estrutura institucional do Mercosul como também em termos de comissão 

permanente no Congresso. Ademais, por meio do Art.24 do Protocolo, sua função principal 

seria “acelerar os procedimentos internos correspondentes nos Estados Partes para a pronta 

entrada em vigor das normas emanadas dos órgãos do Mercosul”. De acordo com Drummond 

(2003), o fato desta comissão existir na organização estrutural do bloco foi um grande feito 

para a diplomacia brasileira, que persistia na inclusão da antiga CPCI na estrutura 

administrativa do Mercosul.  

 De fato, foi dada maior atenção à CPCM no Protocolo de Ouro Preto em comparação 

com o Tratado de Assunção, mas a comissão continuava a ser consultiva e deliberativa, sem 

nenhum poder de iniciativa legislativa, enquanto outros órgãos Mercosulinos, como o CMC e 

o GMC passaram a ter participação ampliada a outros temas de fundamento político. No que 

diz respeito às competências da CPCM, contudo, o Art.26 do protocolo estabeleceu que esta 

seria limitada a emitir recomendações ao CMC através do GMC, descartando totalmente a 

possibilidade de que viesse a exercer funções legislativas.  

Cabe ressaltar que a CPCM deveria incorporar as regras comunitárias ao Direito 

Positivo Interno dos países membros de acordo com as respectivas legislações deles, sendo, 

assim, um coadjuvante no que diz respeito à harmonização das legislações necessária para o 

avanço do processo de integração24. Esta convergência de leis, por sua vez, pode ser vista 

como algo de difícil implementação, dada a ausência de recursos pessoais e materiais e, 

também, de legitimidade democrática. Afinal, deve-se considerar que por mais que o conceito 

habermasiano implique na participação do povo e que esta estaria sendo feita de forma 

                                                
24 As funções dos órgãos institucionais do Mercosul aqui descritas estão em conformidade com as enunciadas nas 
Seções I a VI do Protocolo de Ouro Preto 
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indireta25, surge o problema do caráter intergovernamental do bloco, no qual cada parlamentar 

estaria defendendo o ponto-de-vista de seu país e não uma perspectiva regional 

(DRUMMOND, 2009). Prosseguia, também, a carência de um órgão capaz de representar a 

cidadania em nível regional, traduzindo-se, em consequência, em déficit democrático. 

 Mariano (2011) aponta um fato interessante a respeito da dificuldade da CPCM em 

exercer suas funções. De acordo com a autora, durante o período de transição, os 

parlamentares acreditavam que os problemas de comunicação com a CMC e o GMC ocorriam 

porque o órgão não fazia parte da estrutura institucional do bloco, mas esta situação persistiu 

mesmo após o Protocolo de Ouro Preto. Apesar de todos os obstáculos, entretanto, deve-se ter 

em consideração que a relevância da Comissão Parlamentar Conjunta está no fato de que esta 

“permitiu a viabilização do diálogo interparlamentar que gerou as bases políticas para a 

criação do Parlamento do Mercosul” (JUCÁ, 2001, p.133). 

 A capacidade de influência parlamentar no processo decisório da integração continuou 

perdurando, visto que suas recomendações não apresentavam valor legal, não sendo 

necessariamente consideradas no processo de decision-making do bloco. Além disso, houve 

também a dificuldade em incorporar um tratado internacional no trabalho das assembleias 

nacionais e o reconhecimento formal como comissão permanente do Congresso acabou por 

não se traduzir em termos práticos. O Poder Legislativo na integração permaneceu como uma 

instância subordinada e consultiva do Executivo, enquanto “(...) seria natural que os 

deputados protagonizassem o processo, e não atuassem como coadjuvantes” (DRI, 2006, p. 

94). Ainda, mesmo dispondo de poucas atribuições formalizadas, uma delas entra em 

completa divergência com os documentos oficiais nacionais: 

 
“A Comissão Parlamentar Conjunta procurará acelerar os 
procedimentos internos correspondentes nos Estados Partes para a 
pronta entrada em vigor das normas emanadas dos órgãos do 
Mercosul previstos no Artigo 226 deste Protocolo” (PROTOCOLO DE 
OURO PRETO, ART.25) 

 
Observa-se que o protocolo estabelece que a CPCM atuaria como um “acelerador” na 

aprovação de tratados internacionais. Paralelamente, as constituições dos Estados Partes 
                                                
25 Caso se considere que os representantes na CPCM, apesar de serem indicados pelos Estados Partes, foram 
previamente eleitos para fazer parte dos Congressos. 
26 O Art. 2o  afirma que “são órgãos com capacidade decisória, de natureza intergovernamental, o Conselho do 
Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum e a Comissão de Comércio do Mercosul" 
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afirmam que compete aos parlamentos nacionais a análise e  aprovação de tratados 

internacionais antes da ratificação pelo presidente da república. Entretanto, o art.25 está em 

claro desacordo com o princípio de independência entre os poderes de um regime 

presidencialista –Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário (DRUMMOND, 2009). 

 Quanto à institucionalização de um parlamento de fato, foram iniciados os primeiros 

movimentos e estudos a respeito em 1999, durante a XIV Reunião Plenária, tendo como 

patrocinadores as Seções Argentina e Brasileira da CPCM. A agenda para sua implementação 

foi aprovada através da disposição CPC 10/00, dividindo-se em três etapas: i) vontade 

política, quando se determinaria a agenda cronológica; ii) mecanismos de transição, momento 

em que seriam feitos seminários no intuito de discutir as mudanças institucionais; iii) Marco 

político legal, quando, finalmente, seria modificado o Protocolo de Ouro Preto para permitir a 

efetiva criação do parlamento. É interessante notar que nesta terceira fase, ao parlamento 

caberia tais funções: representação dos povos Mercosulinos, consultiva e legislativa 

comunitária. Nota-se que tais atribuições são característicos de um órgão supranacional, capaz 

de legislar e criar um Direito Comunitário – o que difere dos atuais moldes do Parlasul.  

 Reconheceu-se, ainda por meio da disposição, que o crescimento do Mercosul deveria 

ser feito com base na participação e na democracia, considerando-se o sentimento dos povos 

do bloco. Já em 2003, foi aprovada pelo CMC o Programa de Trabalho do Mercosul 2004-

2006, que incluiu um item dedicado à questão institucional, declarando o desejo em  

“considerar no ano de 2004, a proposta relativa ao estabelecimento do Parlamento do 

Mercosul” (PROGRAMA DE TRABALHO DO MERCOSUL 2004-2006, ANEXO 3, 

PONTO 3.1). É importante considerar que, sendo o CMC o órgão superior do Mercosul, a 

declaração representa um passo à frente no surgimento da dimensão parlamentar, revestindo a 

ideia da instituição de reconhecimento formal. 

 Em consequência de todas estas discussões,  foi firmada em dezembro de 2004 a 

Decisão CMC 49/04, inaugurando a primeira fase do processo de instauração do Parlamento 

regional e reforçando o fato de que este faria parte da estrutura institucional do bloco. A CMC 

foi a encarregada de elaborar o projeto de criação do Protocolo Constitutivo do Parlamento, 

que deveria entrar em vigor até o fim de 2006. Desta forma, ambos o Brasil e a Argentina 

apresentaram projetos para a criação do parlamento que foram considerados de forma 

conjunta, resultando na Decisão CMC 23/05. 

 Ademais, foi feito um acordo entre a CPCM e a CMC no qual se exigia o compromisso 

de que a última consultasse previamente a comissão parlamentar nas negociações que 
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demandassem aprovação legislativa, e, em contrapartida, a CPCM comprometeu-se em 

agilizar a internalização das normas do Mercosul nos Congressos Nacionais através de suas 

Seções Nacionais. Observa-se um grande avanço no relacionamento direto entre a CPCM e o 

CMC, órgãos que anteriormente tinham problemas de comunicação. Pela primeira vez, a 

primeira poderia participar ativamente nas negociações, tendo capacidade de influência.  

 A ideia de instalar um parlamento regional buscava, assim, operacionalizar o vínculo 

dos parlamentares com o órgão do Poder Executivo do Mercosul para cumprir as tarefas 

originárias da CPC de agilização e harmonização das normas. Em 2003, com a mudança dos 

presidentes da Argentina e do Brasil, os maiores membros do bloco, a dimensão parlamentar 

ganhou mais força. Néstor Kirchner e Luiz Inácio Lula da Silva eram favoráveis ao processo 

de integração e  decidiram por  

 
“(...) impulsionar decididamente, no processo de integração regional, a 
participação ativa da sociedade civil, fortalecendo os organismos 
existentes, bem como as iniciativas que possam contribuir para a 
complementação, a associação e o diálogo amplo e plural” 
(CONSENSO DE BUENOS AIRES, 2003). 

 
Sob demanda da CMC, a CPCM ficou responsável pelo desenvolvimento do 

necessário para que um parlamento regional fosse implementado até o final de 2006. Cabia a 

ela a criação e a apresentação de um protocolo constitutivo que deveria ser submetido às 

considerações da CMC27. Nesta direção, foram aprovadas em março de 2005 duas disposições 

de grande relevância na Mesa Executiva da CPCM. A primeira delas, a CPC 02/05, permitiu o 

início das atividades da Comissão Preparatória do Parlamento do Mercosul, que deveria 

conduzir e monitorar a elaboração do protocolo, além de manter o diálogo sobre o parlamento 

com os Congressos Nacionais e a instalação física da assembleia28. A segunda foi a criação do 

Grupo Técnico de Alto Nível (GTAN), composto por técnicos das delegações nacionais da 

comissão e por especialistas de outros órgãos do bloco (tais qual a secretaria) para o auxílio 

da comissão preparatória em suas atividades de redação do documento constitutivo29. 

                                                
27 Mercosul. Decisão CMC no. 49/04. Parlamento do Mercosul. Belo Horizonte, 16 dez. 2004. 
28 Mercosul. Disposição CPC no. 02/05. Comissão Preparatória do Parlamento do Mercosul. Assunção, 30 mar. 
2005. art. 3o.  
29 Mercosul. Disposição CPC no. 03/05. Grupo Técnico de Alto Nível Parlamento do Mercosul. Assunção, 30 
mar. 2005. art. 1o. 
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Apesar de ser um grupo de auxílio, o GTAN ficou encarregado de itens de grande 

importância na criação do parlamento e dos mais relevantes para o presente estudo. Dentre 

suas atribuições, estavam o mecanismo de tomada de decisão do parlamento, a duração dos 

mandatos dos representantes, a forma de eleição e, ainda, a quantidade de parlamentares com 

base na proporcionalidade. Suas resoluções afetariam, em consequência, a questão da 

legitimidade democrática do bloco. 

Em 9 de dezembro de 2005, com a intenção declarada de atingir um maior 

desenvolvimento e de aprofundar o processo de integração entre os Estados Partes, foi criado, 

enfim, por meio da Decisão 23/05, um parlamento Mercosulino em substituição à CPCM30, 

dado que se via necessário um  

 

“âmbito institucional equilibrado e eficaz, que permita criar normas 
que sejam efetivas e que garantam um ambiente de segurança jurídica 
e de previsibilidade no desenvolvimento do processo de integração, a 
fim de promover a transformação produtiva, a eqüidade social, o 
desenvolvimento científico e tecnológico, os investimentos e a criação 
de emprego, em todos os Estados Partes em benefício de seus 
cidadãos”  (PROTOCOLO CONSTITUTIVO DO PARLAMENTO 
DO MERCOSUL, PREÂMBULO, 2007) 

 
Ainda em seu preâmbulo, o protocolo deixou clara que a intenção de uma instalação 

de um parlamento significaria uma contribuição à qualidade e equilíbrio institucional por 

meio de um espaço comum que seria reflexo da pluralidade ideológica e política31.  A 

democracia, a representatividade, a transparência, a participação e, em decorrência, a 

legitimidade e o processo integracionista seriam, assim, fortalecidos. Na Sessão Constitutiva, 

inclusive, foi salientada nos discursos a importância do órgão para a união da América Latina 

e para o fortalecimento democrático na região, assim como para os povos mercosulinos 

(RIBEIRO & REIS, 2007). É interessante o fato de que a palavra “legitimidade” sempre está 

acompanhada de alguma menção aos povos e à questão da representação, o que serve de 

reforço para  a escolha pela opção da concepção habermasiana em detrimento da weberiana 

ou kelseniana.  

                                                
30 Como é afirmado no Art.1 do Protocolo Constitutivo do Parlasul. 
31 O respeito à diversidade de pontos-de-vista políticos é enfatizado no item 1 do Art.2 do Protocolo Constitutivo 
do Parlasul; já o respeito à pluralidade cultural é reforçado no item 3 do mesmo artigo. Ambos são retomados no 
item 1 do Art.3o. 
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A criação do Parlasul foi bastante celebrada por membros das diversas delegações. O 

membro da seção brasileira no parlamento, Dr. Rosinha (PT-PR), declarou que o órgão seria 

de grande auxílio para a transformação de um bloco antes econômico e comercial para um 

espaço de cidadania, superando o déficit democrático do Mercosul (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2009, p.30). Outros, como Roberto Conde (Partido Socialista), da seção 

uruguaia, focaram na representação dos povos dos países membros. Ambos são exemplos de 

perspectiva regional ligada à legitimidade democrática por meio da expressão da cidadania 

mercosulina. Passou-se, também, a possibilidade da representação por grupos políticos, como 

ocorre na União Europeia (DRI, 2009) 

Convém, claro, questionar a validade da criação de um parlamento regional quando 

existia a Comissão Parlamentar Comum, que já era uma instância de representação e 

participação no âmbito do bloco. Esta transição poderia ser explicada por uma intenção de dar 

maios visibilidade e legitimidade – no sentido habermasiano – à instituição parlamentar. 

Durante a 4a Sessão ordinária do parlamento, dentre os temas discutidos, estiveram o 

fortalecimento do direito do Mercosul, o déficit democrático e a cidadania regional e a 

soberania compartilhada. Além disso, o Art. 2o do protocolo constitutivo explicita missões 

que não cabiam à CPCM, tais como promover o desenvolvimento sustentável com justiça 

social respeitando a diversidade cultural da região, estimular a formação de uma consciência 

coletiva de valores cidadãos para a integração e, ainda, garantir a participação dos agentes da 

sociedade civil no processo de integração. Por mais que estas novas características sejam de 

difícil aplicabilidade, são reflexos dos pensamentos e desejos dos parlamentares rumo a uma 

representação concreta dos povos que compõem o bloco, que por si só podem ser 

considerados um avanço na transição do plano nacional para o regional. 

Ademais, o estabelecimento de eleições diretas para o Parlasul32 também foi um 

incentivo para a mudança, já que elas tornam necessário um maior posicionamento dos 

candidatos a representantes por meio de propostas específicas para a aprovação dos cidadãos. 

A participação direta dos povos na escolha de seus representantes adquire grande importância 

ao se considerar a possibilidade de estimulação da temática da integração no cotidiano social, 

aproximando o Mercosul do campo político doméstico. Isto, por sua vez, poderia desencadear 

em maiores pressões para a institucionalização dos mecanismos de participação social e 

autonomia das instâncias regionais, bem como reveste o órgão de maior legitimidade. 

                                                
32 Como é afirmado no Art. 1 do Protocolo Constitutivo do Parlasul 
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4. O PARLASUL E O PARLAMENTO EUROPEU  
EM PERSPECTIVA COMPARADA 

 
 
 A comparação na Ciência Política tem suas origens nos estudos de Aristóteles sobre as 

constituições das cidades gregas, tendo se firmado nos textos clássicos de autores como 

Montesquieu e John Stuart Mill. Foram, contudo, os estudiosos norte-americanos no séc. XX 

que empreenderam esforços no intuito de sistematizar a política comparada como método. É 

importante, entretanto, notar a limitação dos estudos comparativos na questão temporal. 

Afinal, dada a subjetividade inerente aos estudos sociais, as análises são evidentemente 

carregadas de influências do ambiente, meio e tempo conjunturais nas quais são feitas. A este 

respeito, Kahasara (2006), afirma: 

 
“Se autores como Montesquieu, Hume, Voltaire, Herder, Rousseau e 
tantos outros manejavam referências e informações sobre outros povos 
e nações a fim de elaborar categorias comparativas capazes de 
sustentar suas posições em relação aos regimes políticos e ao contexto 
social nos quais viviam, não é absurdo admitir a hipótese de que a 
produção da ciência política norte-americana – em particular no ramo 
da política comparada – é também permeada por posturas próprias ao 
momento histórico no qual é produzida” (p.15) 
 

 O grande feito do método é permitir não apenas a evidência de contrastes e 

semelhanças, mas o entendimento do porquê da existência deles33. Ademais, segundo Collier 

(1993), o método tem papel central na formação de conceitos e para a contribuição na 

construção de novas teorias. De fato, é possível compreender a dinâmica de fenômenos 

políticos em diferentes partes do globo, o que resulta em teorias analíticas mais concretas e 

confiáveis. De acordo com Kasahara , é devido a tais características que 

 
“a defesa da comparação como recurso legítimo para a produção do 
conhecimento na ciência política prevalece até hoje, mesmo que sua 
excessiva institucionalização gere discussões sobre a validade de se 
considerar a política comparada como um ramo autônomo de 

                                                
33 Em 1873, Edward Freeman, na obra Comparative Politics, chegou a afirmar que a política comparada seria o 
grande acontecimento de sua época, fazendo com que um mundo de línguas diferentes e países distantes se visse 
finalmente relacionado de todas as formas possíveis. Apesar de defender bastante a política comparada, Lijphart 
(1971) classificou a posição de Freeman como excessivamente otimista. 



36 
 

conhecimento ou apenas como uma frutífera metodologia de 
pesquisa” (2006, p.11) 

 

 Regimes e instituições políticas foram alvo de comparações desde o séc. XVIII 

(RICHTER,2002). Frequentemente, intelectuais europeus buscavam na comparação o 

instrumental para legitimar posições particulares sobre a conjuntura política na qual viviam. 

Ainda segundo Richter (2002), “Comparisons and contrasts became crucial weapons in all 

major eighteenth century disagreements dividing Europeans among themselves, as well as in 

theories of where they stood in relation to the rest of the world34” (p.200). 

 O início dos anos 1970 foi marcado pela maior formalização do método, com 

trabalhos como o de Sartori (1970), Przeworski & Teune (1970), Lijphart (1971) e Vallier 

(1971). O artigo de Lijphart (1971), particularmente, é interessante por fazer uma avaliação 

do método comparativo, do estatístico e do estudo de caso, concluindo que hipóteses são 

testadas de forma mais precisa pela estatística, mas que a política comparada oferece base 

mais sólida do que o estudo de caso. Entretanto, o autor também abordou o fato de que 

estudos estatísticos exigem dados quantitativos em nível muito mais elevado do que estudos 

comparativos, não podendo, assim, ser utilizados tão facilmente no campo social e político, 

que tende a ser mais subjetivo. Segundo Lijphart (1971), “given inevitable scarcity of time, 

energy, and financial resources, the intensive analysis of a few cases may be more promising 

than the superficial statistical analysis of many cases35” (p.685). Collier (1993), por sua vez, 

afirma que não apenas o método é possível e produtivo, como tem um papel essencial no 

estudo de problemas que não podem ser resolvidos por meio da estatística, atuando como um 

intermediário entre o quantitativo e o estudo de caso puro. 

 É pelos motivos supracitados que se optou pelo uso da política comparada para o 

melhor entendimento do Parlasul. Sendo este, por sua vez, o objeto de estudo do presente 

texto, optou-se pelo Parlamento Europeu como marco comparativo. A escolha por apenas um 

caso para fins de comparação se deu de forma a tornar as conclusões mais próximas da 

realidade, trabalhando com a mínima quantidade de casos N, reduzindo a possibilidade de 

                                                
34 Tradução livre: comparações e contrastes tornaram-se armas cruciais na maior parte das discussões do século 
XVIII, dividindo europeus e as teorias nas quais eles acreditavam em relação ao resto do mundo. 
35 Tradução livre: dada a inevitável escassez de tempo, energia e recursos financeiros, a análise intensiva de 
poucos casos pode ser mais promissora do que a análise estatística superficial de muitos casos. 
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erros (COLLIER, 1993). A escolha pelo chamado small-N36 também encontra respaldo em 

Lijphart (1971), que define o método comparativo como uma análise a partir de duas 

observações – ou o mais próximo de duas – para que o problema seja analisado. 

Segundo Camargo (1999) e Medeiros (2000), pode-se dizer que a criação do Mercosul 

em linhas gerais foi inspirada na União Europeia. Ainda, de acordo com Dri (2009), esta 

última vem  se desenvolvendo desde 1960 como um exportador de conceitos e mecanismos 

políticos, devido ao apoio técnico e financeiro dos Estados que o compõem. A criação de uma 

assembleia representativa em substituição ao comitê interparlamentar seria claramente reflexo 

do sistema institucional europeu. Na intenção de manter o texto estritamente científico e 

objetivo, optou-se por dividir este capítulo em dois subcapítulos: 

-   O primeiro deles trata do período que vai desde a criação de uma assembleia 

europeia até o ano de 1986 em perspectiva comparada com o parlamento 

Mercosulino desde suas origens até o momento atual. O objetivo é de 

apresentar a evolução da dimensão parlamentar no âmbito da União Europeia 

traçando análises comparativas com o Parlasul, que ainda se encontra em 

fases de concretização.  

-   O segundo deles trata do PE do ano de 1986, ano em que foi assinado o Ato 

Único Europeu (AUE), até os dias atuais. A finalidade é apresentar a 

evolução de uma assembleia meramente consultiva em um parlamento dotado 

de real poder no processo de decision-making do bloco. 

A escolha por esta exata divisão tem seus alicerces em Sartori  "two items being 

compared must be of the same class—they must either have an attribute or not. If they have it 

and, only if they have it, may they be compared as to which has it more and which has it 

less37" (1970, p.62). Ao se considerar a variável “poder de decision-making”, nota-se 

improvável a análise comparada entre o Parlasul atual e o Parlamento Europeu pós-1986. 

Optou-se pelo ano em questão por considerar que a maior mudança no Parlamento Europeu 

quanto a seus poderes institucionais deu-se por meio do Ato Único Europeu, sendo este sua 

porta de entrada para a participação no processo de tomada de decisão e momento no qual 

                                                
36 A ideia de trabalhar com poucos casos na política comparada também foi defendida por Verba (1967) e 
Heckscher (1957) e Sartori (1970). Lijphart defendeu novamente o small-N em 1975, na obra The Comparable 
Cases Strategy in Comparative Research. 
37 Tradução livre: dois itens que estão sendo comparados devem ser da mesma classe – e  devem ter um atributo 
ou não. Se eles têm e, apenas se eles o têm, então podem ser comparados em termos de quem tem mais e quem 
tem menos. 
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deixou de ser um órgão meramente consultivo. Ressalta-se, contudo, a decisão pela 

apresentação do desenvolvimento da dimensão parlamentar na União Europeia pós-1986 por 

ter em mente a grande relevância para a análise do Parlasul do acompanhamento das variáveis 

que permitiram a inserção do PE no quadro institucional europeu. 

 

4.1  A DIMENSÃO PARLAMENTAR NA UNIÃO EUROPEIA PRÉ-1986 COMO 
MARCO COMPARATIVO 

 
De uma perspectiva institucional, o Mercosul apresenta desde o Tratado de Assunção 

uma configuração claramente intergovernamental, com predominância dos poderes 

Executivos sobre os Legislativos. Mesmo não estando explicitamente enunciada no tratado 

constitutivo e no Protocolo de Ouro Preto, sua estrutura e seus mecanismos institucionais, tais 

como a tomada de decisões e a internalização das normas, não deixam dúvida 

(RACOVSCHIK, 2009) de que esta é uma das principais divergências entre o bloco em 

questão e o modelo supranacional europeu. De acordo com Medeiros (2002): 

 

“a lógica supranacional se confronta à lógica intergovernamental, a 
primeira evocando a necessidade de eficiência e de um poder politico 
capaz de domar as forças econômicas; a segunda apontando a 
necessidade de se respeitar as particularidades nacionais e a prática 
democrática “(MEDEIROS, 2002, p.2) 
 

Anteriormente aos atuais modelos mercosulino e europeu,  existiram outras 

instituições que contribuíram para o processo de integração das regiões. Particularmente na 

Europa, algumas destas organizações internacionais sobreviveram independentemente da 

criação do bloco e outras foram incorporadas de alguma forma nos tratados europeus, como a 

União da Europa Ocidental. Algumas delas chegaram mesmo a ampliar sua área de influência 

para outras regiões do mundo, caso da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD). Um ponto convergente entre todas elas, contudo, é a existência de uma 

assembleia parlamentar (MALAMUD, 2007).   

Paralelamente, distintas iniciativas parlamentares apresentaram-se antes do Parlamento 

Europeu e do Parlasul nas áreas geográficas. A América Latina, por exemplo, tem até hoje o 

Parlamento Andino, criado em 1984, que se compõe da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. 

Há ainda a criação do Parlamento Latino-Americano, iniciado em 1964, e o Parlamento 
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Centro-Americano, surgido em 1987. No caso europeu, mais exemplos podem ser 

mencionados, como o Conselho Nórdico38 e o Conselho interparlamentar do Benelux39.  

Nenhuma das iniciativas e organismos supracitados, entretanto, teve papel similar ao 

Parlamento Europeu. De todos os parlamentos regionais, este  é o único que desenvolveu 

poderes reais de decision-making e se tornou um componente central da estrutura do processo 

de integração. Por tal motivo, o parlamento europeu não pode ser analisado e explicado sem 

que se considere também o quadro no qual se insere. Ainda, para fins comparativos, convém 

analisar sua evolução dentro da União Europeia buscando identificar, quando possível, as 

divergências e consonâncias de seu processo histórico com o Parlasul. É importante, 

entretanto, sublinhar que processos políticos são em parte reações ao meio, à época histórica e 

conjuntural. A este respeito, Medeiros aponta que   

 

“De fato, não existe no Cone Sul um pretérito pontuado de guerras40, 
nem um cenário de possível conflagração armada quando do início das 
negociações entre Brasília e Buenos Aires em meados dos anos 
oitenta. A sobrevivência estatal não se encontra iminentemente 
ameaçada, nem assombra sociedades civis ou elites políticas atroci- 
dades recentes e sistemáticas entre os povos de seus países. (2002, 
p.7) 

 

A ideia de uma Europa unida compartilhando uma assembleia representativa vem 

desde o surgimento da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA)41, criada com a 

assinatura do Tratado Paris de 1952. O projeto, apesar do caráter claramente econômico, 

também tinha perspectivas políticas já que, segundo Jean Monnet (1976, p.9), primeiro 

presidente da organização, a CECA deveria “unir homens mais do que aliar países”. O 

organismo foi o primeiro passo rumo à atual União Europeia, tendo sido precursora por ter 

instituído “o sentido de um interesse comunitário”, visto que “seus órgãos se diferenciavam 

das demais organizações internacionais” (MEDEIROS & CAMPOS, 2007, p.31). Neste 

ponto, a União Europeia distingue-se do Mercosul por já ter sido concebida com um ideal de 
                                                
38 Organização de cooperação interparlamentar entre os países nórdicos, fundada em 1952 pela Suécia, 
Dinamarca, Noruega e Islândia. 
39 Criada em 1955 no âmbito da organização econômica composta pela Bélgica, Luxemburgo e Holanda – o 
chamado BENELUX 
40 A saber: a Guerra Franco-Prussiana (1870), a Primeira Guerra Mundial (1914) e a Segunda Guerra Mundial 
(1939). 
41 O objetivo da CECA era submeter a produção conjunta de carvão e de aço dos Estados-nação a um órgão 
executivo comum – a Alta Autoridade – a esses países, proporcionando a idéia de um mercado comum. Os 
países integrantes eram Bélgica, França, Alemanha Ocidental, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Nas próximas 
menções a esta instituição, a sigla CECA será adotada.  
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cidadania compartilhada, ao passo que o tratado constitutivo do Mercosul tem enfoque 

claramente econômico na busca da construção de um mercado comum (DRI, 2009).  

 O principal objetivo do acordo era contribuir, graças ao mercado comum do carvão e 

do aço, para a expansão econômica, para o aumento do emprego e para a melhoria do nível de 

vida, tal como referido em seu artigo 2º.  De forma a possibilitar a integração na região, 

instaurou-se também a livre circulação dos produtos, sem direitos aduaneiros nem encargos, 

além de proibir medidas ou práticas discriminatórias. Observa-se que apesar do objetivo 

principal ter sido puramente econômico, o Tratado de Paris sua relevância por representar a 

concretização de um interesse coletivo, comunitário e, também, por ter dado origem a 

algumas das atuais instituições.  

A CECA estabeleceu uma Alta Autoridade – cujo objetivo era velar pela 

modernização da produção e pela melhoria da sua qualidade, pelo fornecimento dos produtos 

em condições idênticas, pelo desenvolvimento da exportação comum e pela melhoria das 

condições de trabalho nas indústrias do carvão e do aço. A instituição era, assim, um órgão 

colegial independente, uma espécie de órgão executivo supranacional dotado de poder de 

decisão. Além dela, foram instituídos um Conselho de ministros, um Tribunal de Justiça e, 

mais relevante para o presente artigo, uma Assembleia. Esta última era composta por 78 

deputados, delegados dos Parlamentos nacionais: 18 no caso da Alemanha, da França e da 

Itália, 10 no caso da Bélgica e dos Países Baixos e 4 no caso do Luxemburgo. Comparando-se 

este momento inicial com o Parlasul em sua época de concepção, nota-se uma dissonância: os 

membros da União Europeia já começaram com números diferentes de votos ao passo que no 

Mercosul membros localizados em extremos na escala populacional e de PIB42 dispunham da 

mesma quantidade: 18 representantes.   

O Tratado de Paris concebeu a Assembleia como um órgão meramente consultivo43. 

Nota-se aqui dois pontos importantes: Primeiramente, o surgimento de ambos os parlamentos 

– o europeu e o Mercosulino – está conectado às origens dos respectivos processos de 

integração regional. Afinal, enquanto o Tratado de Paris já instituía uma assembleia comum, o 

Tratado de Assunção, quase quarenta anos depois, concebia a criação da Comissão 

Parlamentar Conjunta. Em segundo lugar, desperta a atenção o caráter consultivo 

                                                
42 Tome-se como exemplo o Brasil e o Uruguai. O primeiro conta com uma população de aproximadamente 204 
milhões e um PIB de mais de 2 trilhões, que o coloca na 9a posição do ranking mundial. O Uruguai, por sua vez,  
dispõe de cerca de 3 milhões e meio de habitantes e um PIB de quase 48 bilhões, classificando como a 92a maior 
economia mundial (Fonte: The World Factbook 2011) 
43 Disponível em:  www.europa.eu. Acessado em 30 de março de 2011 
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desenvolvido pelo parlamento europeu em seu início – situação exata na qual se encontra o 

Parlasul atualmente. 

 Por ocasião das negociações do Tratado de Roma de 1957, os mesmos países 
integrantes do CECA firmaram um tratado para o desenvolvimento de outras atividades, 
instituindo  a Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia da Energia 
Atômica (CEEA/EUROATOM). Foi assinada, assim, uma convenção que conduziu à 
instauração de uma assembleia parlamentar comum às três Comunidades – CECA, CEE e 
CEEA, que, nas palavras do Tratado de Roma “shall consist of representatives of the peoples 

of the States brought together in the Community”44 (1957, art. 137). No essencial, esta 
assembleia era ainda um órgão consultivo, sem qualquer poder legislativo direto. O Conselho 
de Ministros distinguia-se como o único órgão comunitário investido de tal poder, não 
obstante a Comissão Europeia deter o de iniciativa legislativa. Um outro efeito do Tratado de 

Roma para a atividade parlamentar foi a ampliação dos assuntos nos quais esta assumia 

competência45. O fato de que a assembleia legislativa também fazia parte do CEE e do CEEA 

fez com que ela passasse a abranger todos os domínios da economia, bem como a 

investigação no âmbito da energia nuclear.  

 É interessante notar que o art. 3o do Tratado de Roma atribui ao parlamento “a 

aproximação das legislações nacionais na medida em que tal seja necessário ao bom 

funcionamento do mercado comum”. O art. 1o  do Tratado de Assunção, por sua vez, traz o 

compromisso dos Estados Partes de “harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes para 

lograr o fortalecimento do processo de integração”. Entretanto, enquanto no Mercosul o 

comprometimento delimita a harmonização de forma vaga e imprecisa e ainda não foi 

colocado em prática, na União Europeia, ela já é exercida em disposições legislativas 

regulamentares e administrativas (FARIA, 1995).  

 A questão das leis ainda é retomada no art. 9o do Protocolo de Ouro Preto, ao se 

declarar que as decisões do CMC serão obrigatórias para todos os membros do Mercosul. 

Entretanto, diferentemente do que ocorre na União Europeia, as decisões do órgão superior 

Mercosulino não produzem efeitos diretos nos ordenamentos jurídicos internos de seus 

Estados Partes, dado que o compromisso é apenas o de introduzir as normas de harmonização, 

como pode ser notado no próprio protocolo: 

                                                
44 Tradução livre: “deveria consistir de representantes dos povos dos Estados reunidos na Comunidade” 
45 Durante este período, a assembleia parlamentar ficou conhecida como Parlamento dos Seis (1958- 1972), 
contando com 142 deputados e, posteriormente, por Parlamento dos Nove (1973-1979), com 198 deputados, 
conseqüência das adesões da Dinamarca, Irlanda e Reino Unido às Comunidades Europeias. 
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“As normas emanadas dos órgãos do Mercosul previstos no art. 2o 
deste protocolo terão caráter obrigatório e deverão, quando necessário, 
ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais mediante os 
procedimentos previstos pela legislação de cada país” (PROTOCOLO 
DE OURO PRETO, 1994, Art.42) 

 
 O assunto é de grande importância no âmbito de um processo de integração regional, 

afinal, sem que haja esta convergência de leis entre os membros, os obstáculos burocráticos, 

regulamentares e administrativos para a livre concorrência e a liberação comercial são 

enormes. Cabe ressaltar que o procedimento de harmonização das leis é diferente nos dois 

blocos principalmente porque seus alicerces são divergentes. O caráter supranacional da 

União Europeia tem por consequência o uso do direito comunitário, enquanto a estrutura 

intergovernamental do Mercosul resulta no uso do direito comum, de forma que os projetos 

de normas devem passar pelos trâmites domésticos no modelo interno de cada um dos Estados 

Partes, não havendo uma padronização. Um ponto importante é que o parlamento europeu é 

constituído desde se início por grupos políticos46, por afinidade ideológica, diferentemente do 

que ocorria no início do Parlasul, no qual cada representante estava ligado à delegação de seu 

país (DRI, 2009). 

 Em julho de 1979, foi finalmente constituído o primeiro Parlamento Europeu eleito por 

sufrágio universal direto. Era introduzido o elemento da representação dos cidadãos europeus 

cerca de 30 anos depois de sua criação. A instituição parlamentar iniciava verdadeiramente o 

seu percurso na conquista de poder enquanto intérprete das diferentes expressões dos vários 

povos da Europa. O povo passava a fazer parte de um procedimento democrático, tornando-se 

participante do discurso, fundamentando a legitimidade moderna habermasiana para toda a 

União Europeia. No Parlasul, por sua vez, está em fase de concretização nos Estados Partes a 

eleição direta pelos representantes, aproximadamente 20 anos depois do surgimento da CPCI. 

 

                                                
46 Existem atualmente sete grupos políticos que compõem o Parlamento Europeu: Grupo do Partido Popular 
Europeu (Democratas-Cristãos), Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento 
Europeu, Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, Conservadores e Reformistas Europeu, 
Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia, Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica 
Verde, Europa da Liberdade e da Democracia. Disponível no site oficial do Parlamento Europeu: 
www.europarl.europa.eu. Acessado em 13 de novembro de 2011. 
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4.2  O PARLAMENTO EUROPEU PÓS-1986: DE ÓRGÃO CONSULTIVO A CO-
LEGISLADOR 

 
No que diz respeito às instituições, o Ato Único Europeu constitui a primeira alteração 

de grande envergadura. Assinado em Luxemburgo em 1986 pelos nove Estados-Membros e, 

em seguida, pela Dinamarca, Itália e Grécia, o tratado marca particularmente uma grande 

mudança para a assembleia legislativa, por ter instituído o mecanismo de cooperação na 

tomada de decisão entre as instituições europeias. Promoveu-se, assim, um maior 

envolvimento do Parlamento Europeu nas deliberações do bloco, que até então tinha um papel 

estritamente consultivo em relação à atuação do Conselho. Além disso, o AUE institui o 

procedimento de cooperação (art. 252), ilustrado na Figura 1 abaixo.  

 

Figura 1 – Processo de Cooperação Instituído pelo Ato Único Europeu 

 

Fonte: Elaboração própria com base do artigo 252 do Ato Único Europeu 

 

Nota-se o fortalecimento na posição do Parlamento Europeu no diálogo 

interinstitucional conferindo-lhe a possibilidade de uma segunda leitura da legislação 

proposta, mas deixando a última palavra com o Conselho. O órgão passava a ter uma papel no 

A Comissão apresenta uma proposta ao Parlamento e ao Conselho 

O Parlamento emite seu parecer para o Conselho 

Conselho, com base no parecer dado pelo Parlamento, adota uma posição 
comum, que é transmitida ao Parlamento, que é informado das razões da 

Comissão e do Conselho sobre suas posições 

O Parlamento pode rejeitar a 
proposta. Caso isso ocorra, o 

Conselho só poderá deliberar em 
segunda leitura por unanimidade 

O Parlamento  pode, por maioria absoluta, propor emendas para a 
proposta em questão 

A Comissão reexamina a proposta e as alterações propostas pelo 
Parlamento e a transmite ao Conselho acompanhada de um parecer 

sobre estas.  

O Conselho pode, por maioria qualificada adotar a proposta reexaminada 
ou alterar a proposta reexaminada por unanimidade 

Legenda 
 
          Momentos nos quais o 
Parlamento atua de forma 
direta no processo de 
cooperação. 
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âmbito legislativo, deixando de ser apenas consultivo – posição na qual atualmente se 

encontra o Parlasul.  

A modernização da economia, juntamente com a globalização, fez necessária uma 

nova dimensão política. No âmbito externo, o fim do comunismo no leste europeu e a 

perspectiva da reunificação alemã conduziram a um compromisso de reforçar a posição 

internacional da Comunidade. No âmbito interno, os Estados-Membros desejavam aprofundar 

os progressos alcançados com o Ato Único Europeu. Em 1992 foi, então, assinado o Tratado 

de Maastricht, que marcou a mudança de nome da Comunidade Econômica Europeia para 

Comunidade Europeia (CE).  Segundo Medeiros & Campos (2007), Maastricht é mais 

importante marco normativo recente para a constituição da União Europeia, tendo instituído 

(i) o conceito de cidadania europeia, (ii) a criação do Comitê das Regiões, (iii) o, Defensor 

Público e do Provedor de Justiça, ambos concebidos para serem agentes auditores, sendo o 

primeiro nomeado pelo Parlamento e o segundo, um órgão administrativo.  

Quanto à dimensão parlamentar, esta foi ainda mais reforçada pelo Tratado de 

Maastricht. O âmbito de aplicação do procedimento de cooperação e do procedimento de 

parecer favorável foi alargado a novos domínios. Além disso, o Tratado instituiu um novo 

procedimento de co-decisão, que permite ao Parlamento Europeu adotar atos juntamente com 

o Conselho. Como pode ser notado na Figura 2, o procedimento de co-decisão compreende 

uma, duas ou três leituras, o que implica multiplicar os contatos entre o Parlamento e o 

Conselho, os co-legisladores, bem como com a Comissão Europeia. Distingue-se do processo 
de cooperação em dois aspectos essenciais: a fase de conciliação e a impossibilidade de o 
Conselho impor a sua vontade ao Parlamento, mesmo por unanimidade. 

É importante ressaltar que apesar da maior parte dos estudiosos defender que o 

procedimento de co-decisão aumenta os poderes legislativos do Parlamento Europeu, há 

também aqueles que creem o contrário. Tsebelis (1997) e Garret (1995) argumentaram que o 

poder de agenda-setting dado pelo procedimento de cooperação foi mais importante para a 

influência parlamentar no policy making do que o poder de veto fornecido pelo de co-decisão. 

O principal argumento é que entre os muitos compromissos possíveis entre o parlamento e o 

Conselho em cooperação, o primeiro escolhe aquele mais próximo do seu ponto ideal, 

enquanto que no mecanismo de co-decisão, tal seleção é delegada ao Conselho.  

De acordo com Corbett et al. (2003) no entanto, os motivos que fazem com que o 

parlamento tenha mais poder sob o mecanismo de co-decisão são que i) não se requer a 

aprovação da Comissão no estágio final e ii) o Conselho não pode desconsiderar a decisão do 
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parlamento mesmo tendo unanimidade. Segundo o autor, ainda, o problema para o agenda-

setting do Parlamento seria justamente a falta de convergência entre a instituição e a 

Comissão e a unanimidade do Conselho.  

 

Figura 2 – Processo de Co-Decisão Instituído pelo Tratado de Maastricht 

 

  

Fonte: Elaboração própria com base do Artigo 251 do Tratado de Maastricht 

 

Proposta adotada 
em 1ª Leitura 

Proposta adotada 
em 2ª Leitura 

Proposta adotada 
em 3ª Leitura 

Legenda 
 
          Momentos nos quais o 
Parlamento atua de forma 
direta no processo de co-
decisão. 
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Segundo as informações oficiais da União Europeia47, o fato é que o poder legislativo 

do Parlamento Europeu foi reforçado nos seguintes domínios: livre circulação de 

trabalhadores, direito de estabelecimento, serviços, mercado interno, educação, saúde, 

consumidores, redes transeuropeias, ambiente, cultura  e investigação. Além disso, o tratado 

associou o órgão ao procedimento de investidura da Comissão. Foi reconhecido o papel 

desempenhado pelos partidos políticos europeus na integração europeia, que contribuem para 

a formação de uma consciência europeia e para a expressão da vontade política dos europeus. 

No que dis respeito à Comissão, a duração do seu mandato passou de quatro para cinco anos, 

a fim de alinhá-lo justamente com o do Parlamento Europeu. 

 O Tratado de Maastricht desenvolveu-se em dois pilares: o Pilar Comunitário, com 

normas como diretivas, recomendações, pareceres, decisões e regulamentos, e o Pilar 

intergovernamental, operando por meio do consentimento de cada Estado-membro, com a 

adoção de posições comuns, ações comuns, estratégias comuns e convenções comuns, sem 

afetar a soberania de cada país. Ademais, , criou-se o Euro como moeda única e o Banco 

Central Europeu foi estabelecido. 

 O procedimento de co-decisão foi simplificado pelo Tratado de Amsterdã, em 1997, 

com a fialidade de torná-lo mais eficaz, mais rápido e, também, de reforçar o papel do 

parlamento. O tratado levou ao  quase desaparecimento do procedimento de cooperação e a 

um alargamento importante do procedimento de co-decisão, o que coloca o Parlamento 

Europeu numa situação de verdadeiro co-legislador juntamente com o Conselho. O Tratado de 

Amsterdã conclui, assim, as grandes mudanças na assembleia legislativa da União Europeia, 

como se nota na passagem abaixo: 

 

“Over the last fifteen year the European Union (EU) (…) has 
undergone three major constitutional revisions relating to its 
legislative processes: the Single European Act in 1987, which 
introduced the co-operation procedures; the Treaty of Maastricht in 
1992, which introduced the co-decision (I) procedure; and the Treaty 
of Amsterdam in 1997 which significantly altered this procedure (co-
decision II)”48 (TSEBELIS et al., 2001, p.573) 
 

                                                
47 Disponíveis em: www.europa.eu. Acessado em 25 de abril de 2011 
48 Tradução livre: nos últimos quinze anos a União Europeia (UE) passou por três grandes revisões 
constitucionais no que diz respeito a seus processos legislativos: o Ato Único Europeu em 1987, que introduziu o 
procedimento de cooperação; o Tratado de Maastricht em 1992, que introduziu o procedimento de co-decisão 
(I); e o Tratado de Amsterdã em 1997, que alterou significativamente este procedimento (co-decisão II) 
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 É importante, inclusive, entender a dimensão da mudança ocorrida no procedimento 

de co-decisão a qual Tsebelis et al. (2001) se referem no trecho acima. Ao ser introduzido 

pelo Tratado de Maastricht, a co-decisão previa até três leituras do Conselho em caso de 

desacordo entre ele e o parlamento. Se, após a segunda leitura de um projeto de norma, o 

parlamento e o Conselho não convergiam, o Conselho podia confirmar a sua posição em 

terceira leitura. O texto era então adotado, exceto se o parlamento o rejeitasse por maioria 

absoluta. É notável que dada a dificuldade do Parlamento em obter uma maioria absoluta, o 

Conselho assumia, assim, o papel de líder no processo legislativo. A possibilidade de recurso 

a uma terceira leitura no âmbito do Conselho desapareceu e o procedimento ficou mais 

simples. Em caso de fracasso na conciliação  entre os dois órgãos, o texto proposto seria 

rejeitado. A outrora assembleia consultiva passou, então, a desempenhar um verdadeiro papel 

de co-legislador, devendo o Conselho chegar a um compromisso para que o texto pudesse ser 

adotado. Desta forma, ele passou a poder apresentar alterações às propostas apresentadas pela 

Comissão Europeia nos domínios relacionados a determinados objetivos49 do Tratado.  

O período de dez anos compreendidos entre o Ato Único Europeu e o Tratado de 

Amsterdã marca o que Tsebelis classifica como aquele no qual  

 

“the European parliament evolved from an almost insignificant and 
purely consultive assembly to a potentially powerful player in the 
legislative process with significant independent powers and 
resources50”. (TSEBELIS ET AL., 2001, P.573) 

 

Outras alterações institucionais foram realizadas pelo Tratado de Nice, em 2001. Em 

relação ao parlamento, foi ajustada a configuração de votos e a forma de ponderação da 
                                                
49 Nomeadamente: proibição de toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade (artigo 12);  liberdade 
de circulação e de permanência dos cidadãos europeus no território da União Europeia (artigo 18, parágrafo 2);  
segurança social dos trabalhadores migrantes (artigo 42);  direito de estabelecimento para os cidadãos 
estrangeiros (artigo 46, parágrafo 2°);  regime das profissões (artigos 47, parágrafo 2°);  execução da política dos 
transportes (artigos 71 e 80);  medidas de encorajamento em matéria de emprego (artigo 129);  determinadas 
disposições decorrentes do "acordo social", integradas no Tratado que institui a União Europeia graças ao 
Tratado de Amsterdã;  cooperação aduaneira (artigo 135);  medidas de encorajamento para lutar contra a 
exclusão social (n° 2 do artigo 137);  igualdade de oportunidades e de tratamento (artigo 141);  decisões de 
aplicação do Fundo Social (artigo 148);  formação profissional (n° 4 do artigo 150);  saúde pública (artigo 152);  
certas disposições relativas às redes transeuropeias (artigo 156);  decisões de aplicação relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (artigo 162);  investigação (artigo 172);  ambiente (n° 1 do artigo 175);  
cooperação para o desenvolvimento (artigo 179);  transparência (artigo 255);  luta contra a fraude (artigo 280);  
estatística (artigo 285);  criação de uma autoridade consultiva em matéria de proteção dos dados (artigo 286). 
50 Tradução livre: o Parlamento Europeu evoluiu de uma Assembleia puramente consultiva e quase insignificante 
para um jogador potencialmente poderoso no processo legislativo com poderes e recursos significativamente 
independentes. 
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representatividade de cada Estado-Membro foi alterada. O objetivo maior do novo documento 

oficial era preparar as instituições europeias para o próximo alargamento da União Europeia. 

De fato, à data da conclusão do tratado ainda não era possível prever exatamente quais os 

países candidatos capazes de concluir as negociações nem em que data seria efetuado o 

alargamento. 

Por isso, o Tratado de Nice comporta duas disposições: 

• Art. 2.º - declara nova repartição dos lugares no Parlamento entre os quinze Estados 

Parte: a partir da legislatura 2004-2009, o número total de deputados seria reduzido 

de 626 (valor atual) para 535 (estas disposições, contudo, não entraram em vigor 

devido ao alargamento da UE ocorrido no dia 1o de maio de 2004).  

• A Declaração n.° 20 da Conferência que adotou o Tratado de Nice, por sua vez,  

fixou a posição de que os atuais Estados-Membros deveriam ser protegidos nas 

negociações de adesão com os países candidatos sobre a questão da ponderação dos 

lugares no Parlamento Europeu.  

Previa-se, ainda, que caso o número de lugares tivesse que ser inferior a 732 (em caso 

de alargamento por vagas, situação para a Roménia e a Bulgária), seria aplicada uma correção 

pro rata ao número de deputados de cada Estado-Membro, de forma a que o total fosse o mais 

próximo possível de 732. 

Após esta correção, contudo, o número de deputados por Estado-Membro não poderia 

ultrapassar o número atualmente atribuído. Os lugares livres seriam repartidos só entre os 

Estados-Membros que tenham perdido lugares no Parlamento devido à nova distribuição de 

cadeiras. Em contrapartida, em caso de adesão posterior durante a legislatura, o número de 

lugares no Parlamento poderia ultrapassar o total de 732 em caráter temporário. A partir da 

legislatura 2009-2014, o número máximo de 732 deveria ser respeitado novamente. As 

disposições de Nice foram aplicadas no Tratado de Adesão de Atenas em 16 de Abril de 2003 

no qual foi feita a correção pro rata para que o número total de deputados europeus eleitos em 

2004 fosse 732. 

 No final de 2007, foi aprovado, finalmente, o Tratado de Lisboa, a mais nova legislação 

do bloco, visando completar o processo de evolução da UE. Algumas modificações 

importantes foram instituídas quanto à dimensão parlamentar. O procedimento de co-decisão 

passou a ser intitulado “processo legislativo ordinário”. Foi conferida, também, uma maior 

participação técnica ao parlamento ao alterar o Tratado da União Europeia, baseando o 
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procedimento de co-decisão no princípio da paridade, para que o Parlamento e o Conselho 

estivessem sempre associados em momentos que se referem ao processo decisório. Isto teve 

grande impacto no parlamento, já que a partir de então ele ou o Conselho não mais poderia 

adotar qualquer legislação sem o consentimento da outra. 

 

Desta forma, resumidamente, tem-se:  

Tabela 1 – Os Tratados Constitucionais e o Parlamento Europeu 

 
Data de Assinatura / 
Data de entrada em 

Vigor 
Estados-Partes Principais deliberações em relação ao 

Parlamento Europeu 

Tratado de 
Paris 

18 de abril de 1951 / 23 
de julho de 1952 

Alemanha Ocidental, 
Países Baixos, Bélgica, 

Itália, França e 
Luxemburgo 

Instituição de assembleia como órgão 
meramente consultivo com deputados 
indicados pelos parlamentos nacionais 

Tratado de 
Roma 

25 de março de 1957 / 
1 de janeiro de 1958 Não há adesões 

Instauração de uma assembleia 
parlamentar comum às três Comunidades 

– CECA, CEE e CEEA 

Ato Único 
Europeu 

17 e 28 de fevereiro de 
1986 / 1 de julho de 

1987 
 

Adesão da 
Dinamarca, Grécia, 

Irlanda, Reino Unido, 
Espanha e Portugal 

 

Instituição do procedimento de co-
decisão, concedendo mais poder  

legislativo ao Parlamento Europeu 

Tratado de 
Maastricht 

 

7 de fevereiro de 1992 / 
1 de novembro de 1993 

Adesão da Áustria, 
Alemanha Oriental, 
Finlândia e Suécia. 

 

Criação da co-decisão como mecanismo 
legislativo 

Tratado de 
Amsterdã 

2 de outubro de 1997 / 
1 de maio de 1999 Não há adesões Procedimento de co-decisão simplificado 

Tratado de 
Nice 

26 de fevereiro de 2001 
/ 1 de fevereiro de 2003 Não há adesões Mudanças nos números máximos de 

representantes 

Tratado de 
Lisboa 

13 de dezembro de 
2007 / 1 de dezembro 

de 2009 
 

Incorporação da 
República Tcheca, 
Romênia, Estônia, 
Eslovênia, Letônia, 
Lituana, Bulgária,  
Polônia, Hungria, 

Chipre, Eslováquia e  
Malta 

 

Ampliação da participação do 
Parlamento  Europeu no processo de co-

decisão cujo nome passava a ser  
“processo legislativo  ordinário” 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações disponíveis em www.europa.eu 
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4.3  O PARLASUL E O PARLAMENTO EUROPEU NO PROCESSO DE 
DECISION-MAKING REGIONAL 

 

Para melhor compreender a dimensão atual e o peso que ambos os parlamentos exercem 

no âmbito de seus respectivos processos de integração, faz-se necessário o entendimento 

acerca da posição que ocupam nos procedimentos de decision-making, assim como de suas 

competências no espectro institucional. Enquanto o Mercosul conta com cinco órgãos 

administrativos, conforme descrito no capítulo 3, a União Europeia é composta pelas 

seguintes instituições oficiais: Conselho da União Europeia51, Comissão, Parlamento, 

Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, provedor de Justiça Europeu e Autoridade Europeia 

para Proteção de Dados. Há, ainda, organismos de caráter consultivo, mas frente ao objetivo 

de analisar a inserção do parlamento no sistema institucional de tomada de decisão dos 

blocos, serão considerados no caso europeu os três principais órgãos – o chamado triângulo 

institucional, ao passo que no Mercosul, será abordada a relação entre o CMC, o GMC e o 

Parlasul. 

Ressalta-se, para tal finalidade, que o projeto institucional da União Europeia foi 

baseado em um equilíbrio sustentável entre intergovernamentalismo e supranacionalismo e 

em um modelo constitucional tripartido, ou seja, em um Poder Executivo com poder de 

decisão e implementação; uma assembleia onde os vários assuntos e problemas seriam 

debatidos e deliberados; e um corpo judicial independente, com capacidade resolver conflitos 

legais (MALAMUD & SOUSA, 2007). Nota-se claramente a adaptação feita da clássica 

teoria da divisão de poderes sistematizada por Montesquieu em “O Espírito das Leis” (1748), 

ou seja, pela tripartição de poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. De acordo com ele, 

uma “uma doutrina constitucional deveria ser dominada por três princípios: (i) tudo deve estar 

subordinado ao respeito da lei, (ii) o exercício do poder deve ser moderado e (iii) é necessário 

que o poder freie o poder” (MEDEIROS, 2002, p.3). No entanto, segundo Malamud & Sousa 

(2007, p.87), “as competências dos três corpos políticos [na União Europeia] – Comissão, 

Conselho de Ministros e Parlamento Europeu – encontram-se entrelaçadas a ponto de tornar 

difícil estabelecer uma divisão clara dos Poderes Executivo e Legislativo”.  

O Conselho da União Europeia, também denominado Conselho de Ministros, é uma 

espécie de “chief legislative body” (MATTILA & LANE, 2001, p.32)  envolvida em um 

                                                
51 É importante ressaltar que este é o chamado Conselho de Ministros ou Conselho da União Europeia e difere, 
assim, do chamado Conselho Europeu regido pela Declaração de Stuttgart de 1983. 
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sistema de decision-making legislativo que também envolve a Comissão, o Parlamento e o 

Tribunal de Justiça. O órgão abriga ministros indicados pelos Estados-membros e é um 

modelo clássico de corpo político intergovernamental composto por representantes que 

defendem os interesses de seus governos. Sua competências envolvem a coordenação das 

políticas econômicas nacionais, celebração de acordos internacionais, tomada de decisão 

referente à execução da política externa e de segurança comuns e equacionar a cooperação 

policial e judiciária. O órgão é a instância decisória mais importante, dado o fato que reflete 

os interesses dos Estados via representação ministerial, além de ser também o principal órgão 

formulador de políticas comunitárias52. O Conselho divide o exercício do poder legislativo, 

bem como a autoridade orçamentária, com o parlamento.  

A Comissão Europeia, por sua vez, é o corpo político supranacional por excelência, 

nomeado por mútuo acordo entre os Estados-membros. Diferentemente do Conselho, a 

Comissão é supostamente um corpo independente dos Estados-membros, de forma que os 

comissários não podem receber quaisquer instruções do país que o indicou e devem buscar 

atender os interesses dos cidadãos da União. De acordo com o Tratado da União Europeia, o 

órgão tem “total independência no interesse geral da Comunidade” (art. 213). A função 

primordial é propor novas leis – que devem ser aprovadas pelo Parlamento e pelo Conselho da 

UE –, decretá-las e garantir o cumprimento dos tratados, que são a base para a União 

Europeia. Ao se separar, grosso modo, a Comissão dos Estados-membros, nota-se aqui a 

intenção em se atingir um supranacionalismo que favoreça os povos do bloco como cidadãos 

regionais, perspectiva ainda em construção no Mercosul. 

O presidente da Comissão Europeia é indicado pelo Conselho Europeu e deve ser 

aprovado pelo Parlamento. Os comissários, por sua vez, são indicados pelo presidente, 

totalizando-se em 25 representantes por Estado Parte que devem, ainda, ter o aval positivo do 

Parlamento. Cada um deles tem um mandato de 5 anos e fica responsável por uma área da 

política comunitária, chefiando o respectivo departamento da área. Cabe ainda ao órgão 

assegurar a execução da legislação, a implementação do orçamento e dos programas adotados 

pelo Parlamento e Conselho de Ministros. 

                                                
52 É importante ressaltar que a formação do Conselho se dá em função do terma a ser debatido, de forma que ele 
apresenta nove diferentes formações no intuito de abarcar os temas pertinentes à União Europeia, a saber: i) 
Questões Gerais e Relações Internacionais; ii) . Relações Econômicas e Financeiras; iii) Agricultura e Pesca; iv) 
Questões Domésticas e de Justiça; v) Emprego, Políticas Sociais, Saúde e Direito do Consumidor; vi) 
Competitividade; vii) Transporte, Telecomunicações e Energia; viii) Meio Ambiente e, por fim, ix) Educação, 
Juventude e Cultura 
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O Parlamento Europeu, por fim, tem o poder de influenciar a adoção de legislação 

comunitária por meio do procedimento de cooperação e de fiscalização. É seu papel também  

iniciar comissões de inquérito, questionar os comissários sobre matérias relacionadas às 

políticas comuns, adotar resoluções e, inclusive, solicitar audiências com a Comissão. Em 

resumo, o Parlamento Europeu, assim como os parlamentos nacionais, tem três poderes 

fundamentais: legislativo, orçamentário e de controle. Contudo, a primeira delas é dividida 

com o Conselho por meio do mecanismo de co-decisão anteriormente explicado; a segunda é 

também partilhada com o Conselho. O controle, por sua vez, tem caráter de supervisão das 

instituições, particularmente da Comissão; assim, o Parlamento pode aprovar ou recusar a 

designação dos membros da Comissão, estando mesmo habilitado a demitir a Comissão por 

meio de uma moção de censura. Por fim, o Parlamento Europeu tem a possibilidade de 

constituir comissões de inquérito cujos poderes não se limitam à atividade das instituições 

comunitárias, mas podem abranger também a ação dos Estados-Membros na aplicação das 

políticas comunitárias.53  

Enquanto o modelo europeu utiliza o formato nacional no âmbito regional e numa 

perspectiva supranacional, o Parlasul, por sua vez tem dentre suas atribuições i) controle, no 

sentido de poder solicitar informes do Mercosul sobre questões vinculadas ao processo de 

integração propriamente dito; ii) recomendação, podendo emitir declarações e informes sobre 

o bloco e, por fim, iii) consulta, cabendo a ele dar opiniões e sugestões a respeito de projetos 

de lei do Mercosul que requeiram a aprovação legislativa no plano doméstico dos Estado 

Partes. Nota-se, inclusive que suas competências não evoluíram tanto desde sua época de 

CPCM (HOFFMAN, 2006; RACOVSCHIK, 2009). É fato que, como afirma Oscar Casal, o 

Parlasul não possui poder legiferante, ou seja, “não produz direito positivo supranacional, mas 

tem o poder de mediar os conflitos normativos nacionais e internacionais” (2005, p.100). Isto 

pode ser notado facilmente no art.4o de seu protocolo constitutivo, que descreve as 

competências que cabem à instituição. A primeira delas sendo “velar pela preservação do 

regime democrático e pela observância das normas do Mercosul”, que, inclusive, se apresenta 

de forma bastante ampla e não especificando de que forma pode ser aplicadas na prática. É 

importante sublinhar que, apesar de já haver uma certa dimensão democrática intrínseca à 

instituição parlamentar, que é reforçada com as eleições diretas, deve-se fazer atenção ao 

número de cadeiras por Estado Parte considerando as respectivas quantidades de cidadãos. 

                                                
53 As competências do Conselho, da Comissão e do Parlamento aqui descritas basearam-se em nas informações 
disponíveis no site oficial da União Europeia: www.europa.eu. Acessado em 22 de março de 2011 
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Além das atribuições e competências diferentes, as relações internas dentro do quadro 

institucional dos dois blocos também têm suas distinções. Os três principais órgãos 

administrativos da UE – Conselho, Comissão e Parlamento – trabalham coordenadamente e 

em conjunto para a formulação da legislação comunitária. Embora a Comissão e o Conselho 

sejam denominadas órgãos executivos, elas também desempenham funções legislativas, já 

que a primeira tem um “semi-monopólio” do direito de iniciativa legislativa e o segundo 

possui amplos poderes de decisão – que envolvem a adoção de regulamentos e diretivas e a 

conclusão de acordos e tratados. Em muitos domínios, também, como é o caso da defesa do 

consumidor e do ambiente, o Parlamento colabora com o Conselho, tomando decisões sobre a 

legislação do bloco e sendo responsável pela aprovação oficial, além da já mencionada 

questão orçamentária.  

No Mercosul, por sua vez, o quadro institucional é elaborado de forma que todos os 

projetos de normas que requeiram aprovação legislativa sejam encaminhadas pelo Conselho 

para o Parlasul. Este é o momento no qual a instituição exerce o papel que lhe cabe na tomada 

de decisão, ou seja, após a devida análise, emite um parecer a favor ou contra o projeto 

recebido. Caso a avaliação seja favorável, este último é encaminhado para que o Poder 

Executivo de cada Estado Parte o envie para o respectivo parlamento nacional em um prazo 

de 45 dias. Estes, por sua vez, devem adotar as medidas necessárias para a formalização de 

um status prioritário na consideração do projeto em questão dentro de 180 dias, utilizando os 

procedimentos internos de cada país. Por fim, a norma é implementada caso os parlamentos 

nacionais se mostrem favoráveis. Se eles não a aprovarem, ela é reencaminhada ao Conselho.  

A função meramente consultiva do Parlasul é mais nítida numa situação na qual ele seja 

contra o projeto de norma: ela segue para o trâmite ordinário de incorporação54. 

Ademais, figuram nas funções do Parlasul a elaboração e publicação de relatório anual 

sobre os direitos humanos nos Estados Partes e a emissão de declarações e recomendações 

sobre questões vinculadas ao desenvolvimento do processo de integração55. A harmonização 

das leis, por sua vez, é citada no item 14, que atribui a ele a competência de elaborar estudos e 

anteprojetos a seu respeito, encarregando-se também de repassar o discutido para os 

parlamentos nacionais para eventual consideração. Ainda sobre a atividade legislativa, é 

                                                
54 O processo de decision-making do Mercosul descrito está em conformidade com o item 12 do art.4º do 
protocolo constitutivo 
55 Seja por iniciativa própria ou por solicitação de outros membros do Mercosul 
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estabelecido que o Parlasul deve desenvolver ações e trabalhos conjuntos com os parlamentos 

nacionais a fim de que seja assegurado o cumprimento dos objetivos do Mercosul.  

No que se refere às relações institucionais com países não-membros, ao Parlasul cabe 

estabelecê-las, quando requerido, e mantê-las com os parlamentos e demais órgãos 

legislativos dos Estados em questão. Deve ser ressaltado, ainda, o seu papel nas etapas 

burocráticas, cabendo a ele a  i) organização de reuniões públicas com entidades da sociedade 

civil e do setor produtivo sobre assuntos integracionistas; ii) Demanda de informações ou 

opiniões por escrito a respeito de questões pertinentes aos órgãos decisórios e consultivos do 

bloco; iii) os convites aos representantes dos órgãos Mercosulinos para informar ou avaliar 

situações  referentes ao processo; e, por fim, iv) a realização de reuniões semestrais com o 

Foro Consultivo Econômico-Social a fim de intercambiar opiniões. O Protocolo Constitutivo 

deixa claro, assim, o papel consultivo e intermediador do Parlamento.  

A questão que resta é: quais os fatores que levaram o parlamento europeu a ter tal 

papel central e supranacional dotado de real poder de decision-making? Segundo Malamud & 

Sousa (2007), três são os aspectos que devem ser considerados: i) supranacionalismo precoce 

da Comunidade Europeia, que teve como gênese a CECA, ou seja, uma entidade voltada para 

um problema transnacional comum; ii) Os autores do empreendimento, Monnet, Schuman e 

Spaak, tinham tanto a experiência como a visão em comum. Os três tiveram cargos no 

Conselho da Europa, mas abandonaram sobretudo devido ao fato do Reino Unido relutar  em 

avançar para novas formas de governo supranacionais. Ademais, eram muitos os fatores que 

levavam os países a crer que o projeto poderia ser bem-sucedido, já que os países do Benelux 

haviam implementado uma união alfandegária que funcionava e a Alta Autoridade da CECA 

conseguiu concretizar um clima de confiança mútua e cooperação; iii) A eleição direta para o 

parlamento o transformou na única assembleia parlamentar supranacional do mundo a ter real 

legitimidade democrática, poder de censura do governo e capacidade de decisão legislativa.  

 

“From a European perspective, the EP may still be a developing body 
with many shortcomings; from the perspective of an outsider, 
however, the EP is the archetype to which every supranational 
parliament will be compared to for years to come. Moreover, it has 
become the standard model for those who would undertake the 
mission of institutionalizing regional integration elsewhere. Thus far, 
Latin America is the region where its influence has proved the 
strongest. 56” (MALAMUD & SOUSA, 2007, p. 90) 

                                                
56 Tradução livre: se, do ponto de vista interno, a institucionalização e fortalecimento do Parlamento Europeu é 
um processo contínuo e não necessariamente linear e progressivo, do ponto de vista externo, esta entidade 
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As diferenças entre os dois parlamentos possivelmente pode ser resumida à forma na 

qual foram pensados e concebidos. O Parlamento Europeu, no papel de entidade 

supranacional, que representa os interesses dos cidadãos da União, busca defender os 

interesses coletivos opondo-se às tentativas de interesses individuais. Isto não ocorre no 

Mercosul, como pode ser notado no trecho abaixo. 

 

“Mercosur rules do not have primacy over national law nor can they 
be applied to individuals or states without internalization in the 
national juridical systems. Decisions are highly centralized in 
national executives, mainly through irregular, itinerant and non-
public meetings of diplomats and officials from different ministries57” 
(DRI, 2010, p.70). 

 
A este respeito, ainda, é interessante notar que a disposição 10/00 que instituía o 

cronograma para a institucionalização do Parlasul demonstrava a intenção dos parlamentares 

de reproduzir, com algumas alterações o modelo de integração europeu no que diz respeito à 

separação dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). O Parlamento do Mercosul 

teria funções co-legislativas, dividindo a função com o CMC, de forma que as normas 

aprovadas teriam aplicabilidade direta. A ideia, contudo, não foi viabilizada, provavelmente 

por não acomodar os interesses dos Estados membros, que não estavam dispostos a modificar 

as bases institucionais do processo de integração. Sobre a questão supranacionalismo X 

intergovernamentalismo, Rittberger acrescenta que  

 
Quando os estados (democráticos) se empenham em compartilhar e 
delegar soberania a instituições supranacionais, os problemas de 
representação e responsabilização democrática tendem a adquirir 
importância. Assim, podemos esperar, por exemplo, que o tipo e a 
força das assembleias parlamentares na ordenação política 
internacional se correlacionem com o grau em que os Estados 
compartilham e delegam soberania. (2003, p.221) 
 

É de grande relevância também que o intergovernamentalismo característico do 

Mercosul confere a seu parlamento uma junção de comportamentos estatais que vai de 
                                                                                                                                                   
política é o arquétipo ao qual será comparado e medido o desempenho de todo e qualquer projeto de Parlamento 
supranacional, em anos vindouros. O Parlamento Europeu tornou-se um modelo para aqueles que, em outras 
regiões, aspiram a institucionalizar os processos de integração em curso. Até a presente data, a América Latina é 
a região onde a sua influência se fez sentir com maior intensidade. 
57 Tradução livre: as normas do Mercosul não tem prioridade sobre as leis nacionais e também não podem ser 
aplicadas a indivíduos ou Estados sem que sejam internalizadas nos sistemas jurídicos nacionais. Decisões são 
altamente centralizadas nos Executivos nacionais, principalmente por meio de reuniões irregulares, itinerantes e 
não-públicas de diplomatas e oficiais e diferentes ministérios. 
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encontro à noção neofuncionalista de spill-over (ACHARYA & JOHNSTON, 2007). O 

conceito foi desenvolvido Haas (1979), que desenvolveu uma lógica baseada na microteoria 

funcionalista da ramificação, a qual prevê que o desenvolvimento da colaboração em um 

campo técnico gera um comportamento comparável em outros campos técnicos. Assim, o 

efeito spill-over se caracterizaria pela observância de que o processo de integração se 

intensificaria gradualmente e de forma expansiva através da propagação por setores de forma 

que a colaboração funcional em um setor gera a necessidade de colaboração em um outro, 

levando ao sucesso de um processo de dimensão regional. 

Ainda, segundo Calegari (2009), pela lógica acima mencionada, instituições 

supranacionais seriam criadas com funções expansivas a partir de suas características 

intrínsecas. Portanto, a tendência natural ora imposta é de intensificação e aprofundamento da 

integração haja vista que as responsabilidades e poderes nestas instituições supranacionais 

aumentariam à medida que mais funções fossem atribuídas às mesmas. A instituição 

supranacional configuraria-se, portanto, como âncora do processo de integração. A teoria 

intergovernamentalista da Teoria Realista, em contrapartida, tem caráter essencialmente 

estadocêntrico e assume que os interesses e preferências dos Estados é soberana mesmo em 

situações de integração. 

O fato é que, como afirma Malamud (2004), no Mercosul as vontades dos governos 

nacionais são a única força propulsora da integração devido à ausência de spill-over. 

Enquanto que na União Europeia,  bloco cujos órgãos são supranacionais – como a Comissão 

Europeia e o Tribunal de Justiça europeu, o spill-over é responsável pela ampliação crescente 

de compromisso mútuo entre os membros. Em um processo de integração intergovernamental, 

os poderes Executivos atuam na intenção de “proteger a soberania” e não para compartilhá-la 

(MALAMUD, 2004, p.650), não havendo reforço mútuo entre as instituições e cabendo aos 

órgãos nacionais o desenvolvimento integracionista. 

 

4.4  O SURGIMENTO DA PROPORCIONALIDADE DEGRESSIVA NO 
PARLAMENTO EUROPEU   

 
Em 1976, antes mesmo da decisão de composição do parlamento por sufrágio universal, 

o Conselho Europeu estabeleceu cotas de representação para cada Estado Parte. Aqueles de 

menor dimensão teriam um número de representantes proporcional à população, mas superior 
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à parcela correspondente da população da então Comunidade Econômica Europeia58; já os 

países de maior dimensão – Alemanha, França, Itália e Reino Unido – teriam a quantidade 

fixa de 81 deputados. A adesão da Grécia, em 1981, e da Espanha e Portugal, em 1986, fez 

com que o número total de representantes sofresse um aumento, de forma que a Espanha 

passou a ter 60 representantes e os outros dois novos membros, 24 cadeiras cada. 

A unificação da Alemanha e a provável futura adesão de outros países impulsionou o 

Parlamento Europeu a elaborar uma proposta que acabou por ser acordada no Conselho 

Europeu de Edimburgo, em 1992. A ideia principal era que tais mudanças conjunturais 

fossem absorvidas pela assembleia baseando-se  no princípio anteriormente estabelecido para 

o cálculo do número de vagas. Neste contexto, 18 lugares suplementares foram atribuídos à 

Alemanha; 6 suplementares à França, à Itália, aos Países Baixos e ao reino Unido; 4 à 

Espanha; 1 à Grécia, Bélgica e Portugal. A Áustria, por sua vez, teve 21 lugares atribuídos, 

enquanto a Finlândia e a Suécia tiveram, respectivamente, 16 e 22 lugares a mais. O 

alargamento, foi, na verdade, refletido no parlamento por meio do seguinte critério:  

 

Tabela 2 – Critério para Atribuição de Cadeiras Suplementares (1992) 
Independentemente da população 6 lugares 

1 milhão < População < 25 milhões 1 lugar por cada 500 mil habitantes 

25 milhões < População < 60 milhões 1 lugar por cada milhão de habitantes 

Fonte: Elaboração própria com base nas informações disponíveis no relatório Lamassoure-Severin 

 

O Tratado de Amsterdã  limitou o número de membros do parlamento a 70059, mas esta 

quantidade foi alterada durante as negociações do Tratado de Nice, que fixou o número 

máximo para 732 deputados60. Dado o processo de alargamento sofrido na União Europeia 

neste período histórico, alguns países, como a França, a Itália e o Reino Unido, tiveram que 

renunciar a alguns de seus lugares a fim de que a composição parlamentar se equilibrasse. 

O grande marco no sistema de distribuição de lugares no Parlamento Europeu, contudo, 

foi o chamado Tratado Reformador, o Tratado de Lisboa de 2007. Este reforçou que o 

parlamento consiste de representantes de cidadãos da União Europeia e que eles devem ser 

                                                
58 Desta forma, aos Países Baixos foram atribuídos 25 deputados; à Bélgica, 24; à Dinamarca, 16; à Irlanda, 15, 
e, por fim, 6 a Luxemburgo.  
59 Art.37 do Tratado de Amsterdã 
60 Art.17 do Tratado de Nice 



58 
 

eleitos por sufrágio universal direto, livre e secreto, como os anteriores. Ainda, foi instituído o 

período de cinco anos de mandato para os parlamentares e que estes deveriam escolher entre 

si o presidente do parlamento. Antes de sua assinatura, contudo, Alain Lamassoure (Partido 

Popular Europeu) e Adrian Severin (Partido Socialista Europeu), representantes da França e 

da Romênia – respectivamente – no PE, apresentaram um projeto explicitando o 

procedimento por meio do qual as cadeiras no Parlamento não seriam mais distribuídas de 

acordo com as categorias de países, mas refletindo a diversidade demográfica dos Estados-

membros por meio da proporcionalidade degressiva. O ideal norteador, exposto na Proposta 

de Resolução do Parlamento Europeu (2007), é o chamado “Princípio da Solidariedade 

Europeia”, ou seja, o de que os Estados mais populosos aceitam obter um número de lugares 

inferior ao que lhes poderia ser atribuído através de uma aplicação rigorosa da 

proporcionalidade integral, a fim de permitir que os Estados menos populosos não sejam 

prejudicados. Na prática, isso significava que:  

 
“o rácio entre a população e o número de lugares atribuído a cada 
Estado-Membro deve variar em função da sua população respectiva, 
de modo que cada deputado de um Estado-Membro mais povoado 
represente mais cidadãos que cada deputado de um Estado-Membro 
menos povoado e vice-versa, mas também que nenhum Estado- 
Membro menos povoado disponha de mais lugares que um Estado-
Membro mais povoado” (PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO 
PARLAMENTO EUROPEU SOBRE A COMPOSIÇÃO DO 
PARLAMENTO EUROPEU, 2007, ART.6) 
 

 
A proposta cita, ainda, alguns motivos e justificativas para a adesão ao mecanismo da 

proporcionalidade degressiva. É mencionada a importância de uma regra flexível e adaptável 

à evolução demográfica dos Estados-membros61 e que reflita melhor o conceito de cidadania 

europeia62. Desperta a atenção, sobretudo, o item J, que relaciona a questão da distribuição 

das cadeiras no parlamento com a legitimidade democrática ao colocar que é 

 

 “(...) necessário um sistema equitativo, maleável e duradouro de 
repartição dos lugares do Parlamento Europeu para reforçar a 
legitimidade democrática da representação dos cidadãos, condição 
para que o Parlamento Europeu assuma o seu papel e participe no 
processo de formação das opiniões e no processo legislativo europeu.” 

                                                
61 Tal evolução demográfica é baseada nos números fornecidos pelo Serviço de Estatística da União Europeia – 
Eurostat. Para maiores detalhes, ver item I e Art. 7o do relatório Lamassoure-Severin 
62 Para maiores detalhes, ver Art. 2o do relatório Lamassoure-Severin 
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(PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 
SOBRE A COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU, 2007, 
ITEM J) 

 
 
Nota-se, novamente, a impossibilidade do uso do conceito weberiano de legitimidade, 

dado que a própria proposta sobre a composição parlamentar na União Europeia efetua uma 

relação entre o termo e a ideia de representação dos cidadãos, estando, desta forma, mais 

compatível com a designação dada por Jürgen Habermas63. A este respeito, o relatório 

assume, ainda,  que o número de lugares no Parlamento não deve ser reduzida na intenção de 

se antecipar aos alargamentos, mas considera que as futuras adesões podem resultar em 

ultrapassagem de caráter provisório desse número. Ademais, fica declarado que qualquer 

incumprimento do princípio da proporcionalidade degressiva fica sujeito a sanção do Tribunal 

de Justiça. 

Todas estas resoluções passaram pelo Conselho Europeu, que emitiu um Projeto de 

Decisão sobre a Composição do Parlamento Europeu (2007). O parecer reforçou as 

quantidades máxima de 96 e mínima de 6 deputados por Estado-membro, bem como o 

número total de representantes de 750. Sobre a proporcionalidade degressiva, o Conselho 

decidiu que esta seria aplicada da seguinte forma: (i) quanto mais povoado for um país, maior 

será o número de representantes aos quais terá direito; (ii) quanto mais povoado, maior a 

quantidade de habitantes representados por casa deputado europeu do país em questão; (iii) os 

número mínimos e máximos fixados devem ser plenamente utilizados (PROJETO DE 

DECISÃO SOBRE A COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU, 2007, ART.1º). 

No que se refere ao número de cadeiras por Estado-membro, ficou definido pelo 

mesmo projeto que antes de cada nova eleição para o Parlamento Europeu, uma nova 

distribuição deveria ser feita de forma objetiva, com base no princípio da proporcionalidade 

degressiva, incorporando as eventuais mudanças demográficas. No caso, a Itália passou a ter 

72 cadeiras enquanto o Reino Unido e a França tiveram 73 e 74, respectivamente. A Itália, 

entretanto, se opôs a esta proposta, o que levou a um aumento do número total de deputados 

de 750 para 751, com o lugar adicional pertencendo a ela. Isto, contudo, violou a aplicação 

estrita do princípio da proporcionalidade degressiva, já que um deputado da Itália passou a 

                                                
63 apresentada no Capítulo 2 deste texto. 
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representar menos pessoas do que um deputado espanhol, quando esta última tem uma 

população inferior à italiana.  

Apesar desta violação, a definição da proporcionalidade degressiva de Lamassoure-

Severin foi aceita pelo Parlamento e pelo Conselho. No entanto, é improvável que a fórmula 

“750 mais 1, para a Itália” possa – ou deva – sobreviver até ao Parlamento de 2014. A 

conjuntura política constantemente em mutação exige que haja sempre uma nova repartição 

de assentos, para que se considere não apenas as possíveis adesões, mas também as mudanças 

demográficas dos atuais Estados Parte. 

O relatório dos deputados Alain Lamassoure e Adrian Severin foi considerado no 

Tratado de Lisboa, assinado em 13 de Dezembro de 2007. Citava-se, assim, pela primeira vez 

em tratado europeu o principio da proporcionalidade degressiva, mesmo que não formalmente 

explicado:  

 
 “O Parlamento Europeu é composto por representantes dos cidadãos 
da União. O seu número não pode ser superior a setecentos e 
cinquenta, mais o Presidente. A representação dos cidadãos é 
degressivamente proporcional, com um limiar mínimo de seis 
membros por Estado-Membro. A nenhum Estado-Membro podem ser 
atribuídos mais do que noventa e seis lugares.” (TRATADO DE 
LISBOA, 2007, ART. 9o-A, N. 2) 

 
É importante ressaltar, igualmente, que a resolução do problema de enquadrar todos os 

países membros de forma justa e legítima no limite máximo de 751 compete de forma direta 

ao parlamento, que, com o Tratado de Lisboa, adquiriu o direito e a obrigação de proceder a 

alterações na composição durante cada mandato. Com o estabelecimento do teto de número 

de deputados pelo último tratado, concluiu-se uma evolução enorme na quantidade total de 

parlamentares de sua criação até o ano de 2009, ilustrada na Tabela 3.  

O sistema aprovado pelo Tratado de Lisboa, ressalta-se, na verdade não passa de um 

arranjo político e permanentemente instável. Segundo o Documento de Trabalho do 

Parlamento Europeu de 19 de maio de 2010, um exemplo de fator desestabilizador é o fato de 

a população da Alemanha estar sofrendo um rápido declínio enquanto países como França, 

Reino Unido e Itália estão tendo seu número de habitantes crescendo. Nesta caso específico, 

caso a Alemanha continue a deter o número máximo de lugares mesmo tendo sua  população 

reduzida, um número muito maior de lugares deveria ser atribuído aos outros três países 

citados. Isto, por sua vez, comprometeria a proporcionalidade degressiva na medida em que 
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prejudicaria os Estados de média dimensão. É fato que o tratado assume que nenhum Estado 

pode ter mais de 96 cadeiras atribuídas, o que oferece a possibilidade de reduzir gradualmente 

o número de lugares da Alemanha, de forma a refletir o declínio populacional. Contudo, no 

extremo inferior, tal adaptação não ocorre, visto que o piso é de seis lugares. Em um processo 

de integração da dimensão da União Europeia, isto pode ser um gerador de problemas entre os 

Estados-Partes, já que a distribuição de lugares no parlamento é uma questão delicada e 

sensível a seus membros.  

 

Tabela 3 – Evolução do Número de Deputados no Parlamento Europeu 
Ano Quantidade de 

Deputados Fato Impulsionador 

1958 142 Tratado de Roma 

1973 198 Adesão da Irlanda, Reino Unido e Dinamarca 
1979 410 1ª sufrágio direto 
1981 434 Adesão da Grécia 
1986 518 Adesão de Portugal e da Espanha 
1994 567 Unificação Alemã 
1995 626 Adesão da Áustria, Finlândia e Suécia 
1998 700 Tratado de Amsterdã 
2001 732 Tratado de Nice 
2007 785 Adesão da Romênia e Bulgária 
2009 751 Tratado de Lisboa 

Fonte: Elaboração própria com base nos tratados da União Europeia 

 

É importante também considerar que a composição parlamentar foi concebida de 

forma a não ser exatamente proporcional ao tamanho das populações de cada Estado-membro. 

Em consequência disso, nem todos os parlamentares representam a mesma quantidade de 

cidadãos, o que vai de encontro ao que se poderia esperar de um órgão representativo. O peso 

dos votos dos cidadãos dos países que compõem a União Europeia, assim, não é o mesmo, o 

que pode ser um problema da perspectiva democrática.   

Segundo o Relatório Lamassoure-Severin (2007), esta situação pode ser melhor 

compreendida ao considerar a complexidade do sistema político europeu. Dentre os elementos 

que justificariam a flexibilidade estão as enormes diferenças entre as várias populações dos 

diferentes países, a necessidade de garantir a representação das principais famílias políticas 

(ao menos a maioria e a oposição) e a importância de manter dentro de limite razoável o 
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número total de deputados. A razão para a adoção da proporcionalidade degressiva estaria, 

desta forma, diretamente conectada com a eficiência institucional do parlamento. 

Para o propósito do presente texto, é necessário mencionar que o princípio da 

proporcionalidade degressiva não é em nenhum momento – e nem pode – ser esquematizada 

numa fórmula matemática. A explicação dada no relatório é de que qualquer sistema fechado 

estaria baseada em pressupostos políticos que acabariam por beneficiar alguns grupos 

específicos dos Estados-membros. “Não existe uma solução matemática abstrata, imparcial e 

adequada a todos os casos para um problema essencialmente político” (RELATÓRIO 

LAMASSOURE-SEVERIN, 2007, ITEM 13).  No entanto, Alain Lamassoure chegou a 

declarar que o princípio em questão tem por intuito fazer com que cada deputado represente a 

mesma quantidade de cidadãos64, isto não ocorre de forma estrita, mas aproximada, como 

pode ser visto na Tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 Informações presentes no site oficial do parlamento europeu, acessado em 15 de junho de 2011 
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Tabela 4 – Proporcionalidade Degressiva: Relação entre a Quantidade de Cidadãos e 
Representantes no Parlamento Europeu 

Estado 
Parte População Parlamentares 

Cidadãos do 
Estado Parte por 

Parlamentar 

Cidadãos do 
Estado Parte por 
Parlamentar (%) 

Cidadãos da União 
Europeia por 

Parlamentar (%) 

Alemanha 81.751.602 99 825.773 1,01% 0,16% 

Áustria 8.404.252 19 442.329 5,26% 0,09% 

Bélgica 10.951.665 22 497.802 4,55% 0,10% 

Bulgária 7.504.868 18 416.937 5,56% 0,08% 

Chipre 804.435 6 134.072 16,67% 0,03% 

Dinamarca 5.560.628 13 427.740 7,69% 0,09% 

Eslováquia 5.435.273 13 418.097 7,69% 0,08% 

Eslovênia 2.050.189 8 256.273 12,50% 0,05% 

Espanha 46.152.926 54 854.683 1,85% 0,17% 

Estônia 1.340.194 6 223.365 16,67% 0,04% 

Finlândia 5.375.276 13 413.482 7,69% 0,08% 

França 65.075.373 74 879.396 1,35% 0,17% 

Grécia 11.325.897 22 514.813 4,55% 0,10% 

Holanda 16.655.799 26 640.607 3,85% 0,13% 

Hungria 9.985.722 22 453.896 4,55% 0,09% 

Irlanda 4.480.858 12 373.404 8,33% 0,07% 

Itália 60.626.442 73 830.499 1,37% 0,17% 

Letônia 2.229.641 9 247.737 11,11% 0,05% 

Lituânia 3.244.601 12 270.383 8,33% 0,05% 

Luxemburgo 511.840 6 85.306 16,67% 0,02% 

Malta 417.617 6 69.602 16,67% 0,01% 

Polônia 38.200.037 51 749.020 1,96% 0,15% 

Portugal 10.636.979 22 483.499 4,55% 0,10% 

Reino Unido 62.435.709 73 855.283 1,37% 0,17% 

República 
Tcheca 

10.532.770 22 478.762 4,55% 0,10% 

Romênia 21.413.815 33 648.903 3,03% 0,13% 

Suécia 9.415.570 20 470.778 5,00% 0,09% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do Eurostat e de informações disponíveis em www.europarl.europa.eu  
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5. PARLASUL:  
PROPORCIONALIDADE DEGRESSIVA X PODER DE VOTO 

 

A ideia de proporcionalidade degressiva foi adotada pelo Parlasul sob o nome de 

“representação cidadã”. Esta parte do texto tem por objetivo abordar os pesos estabelecidos 

para os Estados Partes Mercosulinos por meio da Teoria dos Jogos através da aplicação do 

índice de Banzhaf. De forma a possibilitar uma compreensão mais adequada do método e das 

etapas de implementação do sistema de ponderação de votos dentro do parlamento regional 

em questão, será inicialmente apresentada a evolução do índice dentro da Teoria dos Jogos 

para em seguida ser explicitado como será feito o seu cálculo. As negociações das diversas 

fases da representação cidadã serão discutidas conforme forem sendo obtidos os índices de 

Banzhaf relacionados a cada uma delas.  

 

5.1  PODER DE VOTO NA TEORIA DOS JOGOS 
  

Ao analisar a Teoria dos Jogos sob uma perspectiva histórica, nota-se facilmente que o 

método foi se compondo gradualmente com contribuições marginais de diversos autores. De 

acordo com Fiani (2009), Antoine Cournot, o fundador da análise moderna do oligopólio, 

teria sido o primeiro a elaborar elementos importantes que seriam formalizados 

posteriormente na solução de um jogo, em sua obra de 1838, Recherches sur les Principes 

Mathématiques de la Théorie des Richesses. Nela, Cournot apresentou duas empresas num 

processo de tomada de decisão simultânea sobre quanto produzir individualmente. Percebe-se 

que o resultado (payoff) de cada uma depende das ações tomadas por ela e das ações tomadas 

pela outra, o que evidencia um contexto abordado pela Teoria dos Jogos. 

 Apesar de haver uma grande discussão a respeito da importância de autores como 

Ernst Friedrich Zermelo, Justin Emile Borel, John Von Neumann e Oskar Morgenstern – 

todos ligados à jogos de soma zero65, é de consenso a enorme relevância do legado deixado 

por John F. Nash Jr., Nobel de Economia em 1994, para modelos de jogos que não se 

restringem exclusivamente à soma zero. É de sua contribuição, por exemplo, o chamado 

equilíbrio de Nash, no qual um jogador adota estratégias considerando as estratégias dos 
                                                
65 Jogos nos quais o ganho de um jogador necessariamente implica perda para outro jogador 
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demais. Igualmente importante para o desenvolvimento da Teoria dos Jogos, John C. 

Harsanyi estudou situações nas quais alguns jogadores dispõem de informação privilegiada, 

gerando instrumental adequado para tratar de situações de interação estratégica em que a 

assimetria de informação produz incerteza (FIANI, 2009).  

É importante notar que o objetivo primordial do método é entender como os jogadores 

tomam suas decisões em situações de interação estratégica. Para tal compreensão, são 

consideradas as preferências destes jogadores, já que elas são os norteadores de suas escolhas 

(FIANI, 2009; DIXIT & SKEARTH, 2004). Deve-se ressaltar, contudo, que estes últimos 

podem ser indivíduos, empresas, organizações, países e outros, contanto que o princípio de 

racionalidade, ou seja, que as decisões buscam otimizar o próprio bem-estar, seja respeitado. 

De acordo com Mas-Collel, Whinston & Green (1995), afirmar que uma preferência é 

racional significa dizer que ela cumpre as duas propriedades abaixo: 

i) Entre duas escolhas factíveis, é possível dizer se uma é melhor ou tão boa quanto 

outra. Ou seja, os jogadores têm a capacidade de definir suas preferencias em relação 

às escolhas possíveis dentro de um conjunto A, de forma que para qualquer y ,x ! A , 

tem-se que x ! y ,y ! x  ou x ~ y , podendo-se dizer que a relação de preferencia é 

completa; 

ii) As escolhas feitas pelo jogador são consistentes, ou seja, se para ele x ! z  for tão bom 

quanto y , y  é tão bom quanto x . Matematicamente, pode-se colocar que se x ! y e 

y ! z , x ! z , sendo a relação de preferência transitiva. 

 

 O estudo das interações entre jogadores levou ao interesse pela cooperação no âmbito 

da Teoria dos Jogos, já que em diversas situações, agentes chegam ao outcome desejado de 

forma mais rápida ou apenas se houver cooperação. Surgiram, assim, os modelos de coalizão, 

definidos como aqueles nos quais os outcomes, sucesso ou derrota, são atingidos por uma 

coalizão de jogadores (BACHRACH et AL., 2010). 

 A questão do voto está inserida neste campo, afinal, agentes podem trabalhar em 

conjunto, em cooperação, para que um determinado candidato seja eleito. Há, inclusive, 

modelos teórico-analíticos desenvolvidos especificamente para situações de voto, sendo os 

mais conhecidos os de jogos de votação ponderada, que atribuem um peso a cada jogador e o 

sucesso à coalizão cuja soma de pesos dos participantes seja maior que uma quota 

determinada. Contudo, deve-se considerar que (i) agentes não têm necessariamente o mesmo 
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poder de influenciar o outcome do jogo e (ii) nem sempre o peso atribuído reflete o poder que 

um participante tem de influir nas decisões.  

 Estes dois problemas representaram uma demanda por uma forma de medir o poder de 

cada jogador, que foi respondida com o surgimento dos chamados “índices de poder”. De 

acordo com Bachrach et al. (2010, p.106) “a power index measures the ability a certain agent 

has to affect the result of the game; thus, power indices reflect how much “real power” an 

agent has.66”. Há uma grande diversidade de índices, divididos de acordo com a noção de 

poder na qual são baseados. Segundo Felsenthal, Machover & Zwicker (1998), há duas 

formas de poder: 

i) Poder-I: poder do voto é, na verdade, a influência de um eleitor sobre o outcome. O 

comportamento eleitoral seria, então, motivado pela busca de políticas que sejam 

coerentes com suas preferências. O outcome é um bem público, afetando todos os 

eleitores. 

ii) Poder-P: poder do voto é a parcela relativa esperada de um prêmio fixo disponível à 

coalizão vencedora. O comportamento eleitoral seria motivado pela vontade de 

receber o máximo possível do prêmio (ex. busca de cargos), uma parcela do payoff 

total, sendo ele um bem privado. 

 Dois dos mais importantes índices são o de Shapley-Shubik, baseado no Poder-P, e o 

índice de Banzhaf, baseado no Poder-I. Outra grande diferença entre eles é o modelo de 

barganha, dado que o último não tem em consideração a ordem na qual a coalizão é formada 

(GAMBARELLI & STACH, 2009). Apesar de índices de poder terem sido geralmente 

considerados no contexto de sistemas de votações ponderadas, é possível aplicá-los para 

qualquer jogo de coalizão simples (BACHRACH et AL., 2010). O fato de que são aplicados 

para problemas reais e não apenas no campo teórico fizeram com que fossem utilizados para 

analisar os mais diversos temas, como a tomada de decisão de organismos internacionais, tais 

quais o Fundo Monetário Internacional67 e o Banco Interamericano de Desenvolvimento68. No 

que diz respeito aos processos de integração regional, os índices foram bastante utilizados 

para instituições da União Europeia, como o Conselho de Ministros, nos Trabalhos de  

Felsenthal & Machover (1997); Bilbao et al. (2002) e Kauppi & Widgren (2006), e o próprio 
                                                
66 Tradução livre: um índice de poder mede a habilidade que determinado agente tem de afetar o resultado do 
jogo; desta forma, índices de poder refletem o quanto de “real poder”  um agente tem 
67 Um exemplo é o artigo The utility of the voting power approach, de Daniel Leech (2003) 
68 Tome-se por exemplo o texto Measuring Voting Power in a international institution: The United States and 
the Inter-American Development Bank, de Jonathan Strand (2003)  
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Parlamento Europeu, caso do artigo Voting Strenght in the European Parliament: the 

Influence of National and of Partisan Actors, de Madeleine Hosli, publicado na European 

Journal of Political Research  em 1997. 

O pioneiro em termos de índices de poder foi o psiquiatra e matemático Lionel 

Penrose, que, em 1946, propôs um índice para o cálculo do poder de voto de um jogador. 

(ŻYCZKOWSKI & SŁOMCZYŃSKI, 2004). Segundo ele, seria preciso calcular todas as 

combinações possíveis para um jogador para a formação de uma coalizão com outros a fim de 

conseguir maioria qualificada. Devido ao desconhecimento do público de seu trabalho, Lloyd 

Shapley e Martin Shubik receberam o crédito como criadores do método de mensurar o poder 

de voto em 1954, quando apresentaram seu índice. O trabalho de Penrose teve maior impacto 

apenas em 1965, quando, adequando a ideia para conceitos probabilísticos, o advogado John 

Banzhaf III publicou o método no periódico americano Rutgers Law Review, tornando-o 

famoso no nome de Índice de Poder de Banzhaf.  

Em 1971, James Coleman publicou o artigo Control of Collectivities and the Power of 

a Collectivity to Act69, no qual criticou enormemente o índice Shapley-Shubik. O motivo era, 

sobretudo, a caracterização das eleições como um grupo de rivais em conflito por um 

determinado payoff ao fim do jogo, crítica já feita por Rae (1969). Esta seria uma concepção 

inapropriada, em sua perspectiva, por pressupor um valor final a ser dividido entre os 

jogadores. Em suas palavras:  

 
“the situation posed by decisions in collective bodies is ordinarily 
quite different. The decision governs an action to be taken — or not 
taken, depending on the outcome — by the collectivity, an action that 
has a fixed profile of consequences for the members70” (1971, p.276-
277) 
 

Sua obra focou-se na análise absoluta de poder ao invés da relativa, ou seja, para ele o 

relacionamento entre os poderes dos membros e a coletividade eram mais importantes do que 

a relação deles entre si. Ademais, Coleman é o autor da terminologia de “poder negativo”, o 

de se prevenir em relação a uma ação, e “poder positivo”, o de iniciar a ação. É interessante 

notar que as ideias de Banzhaf já continham muitas das de Coleman sem que um soubesse das 

                                                
69 No livro Social Choice (1971), de Gordon & Breach  
70 A situação das decisões em corpos coletivos é bem diferente. A decisão determina a ação a ser tomada – ou 
não tomada, dependendo do outcome – pela coletividade, uma ação que tem um perfil fixo de consequências 
para os membros. 
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conclusões de outro, sendo o primeiro mais completo na criação de um índice (DIXIT & 

SKEATH, 2004) 

 James Deegan e Edward Packel, em 1978, introduziram uma forma de medir baseada 

na noção de Poder-P, mas que apenas poderia ser utilizada sob certas condições: cada coalizão 

vencedora mínima teria a mesma probabilidade de formação, os jogadores pertencentes a uma 

coalizão mínima dividiriam seu poder igualmente e apenas seriam vitoriosas coalizões 

vencedoras mínimas. As premissas tornam o índice aplicável para raros casos, considerando 

que todos os jogadores racionais desejam maximizar o poder. Este fato fez com que Machover 

(2000) classificasse a medida Deegan-Packel como um modelo de barganha idealizado. 

Manfred Holler, estudioso da escolha pública, retomou o conceito dos autores em 1982 

modificando-o para um caso no qual houvesse um prêmio a ser dividido ao fim, o que é 

incompatível com a noção de Poder-I.   

A Tabela 5 abaixo sintetiza as principais contribuições na literatura a respeito dos 

índices de poder. 

 

Tabela 5 – Evolução dos Índices de Poder na Literatura 
Autores Data Noção de 

Poder Marcos Teóricos 

Lionel Penrose 1946 Poder-I Formalização da noção do Poder-I 

Lloyd Shapley & 
Martin Shubik 1954 Poder-P 

Formalização matemática robusta do Poder-P. Não considerou o 
trabalho de Penrose – até então, desconhecido, e recebeu crédito 

erroneamente como o primeiro índice de poder. Foi a partir deles, 
contudo, que o tema do poder de voto foi incorporado á Teoria dos 

Jogos. 

John Banzhaf 1965 Poder-I Retomou as idéias de Penrose, criando o índice mais aplicado para 
casos de noção de Poder-I 

Rae 1969 Poder-I Apesar do desconhecimento dos trabalhos de Penrose e Banzhaf, 
elaborou uma crítica conceitual á idéia de Poder-P 

James Coleman 1971 Poder-I Foram feitas críticas à noção de Poder-P. Foram considerados o poder 
de um membro iniciar ou impedir uma ação coletiva. 

James Deegan & 
Edward Packel 1978 Poder-P Baseado em modelo de barganha idealizado. 

R. J. Johnston 1998 Híbrido Obtido por meio de sutis mudanças no Índice de Banzhaf, motivado 
pela ideologia do Poder-P. 

Manfred Holler 1982 Híbrido 

O ponto de partida é o índice de Deegan-Packel - baseado na noção do 
Poder-P. A modificação realizada foi motivada observando-se o payoff 
total fixado como um bem público, o que é inconsistente com a noção 

de Poder-P. 
Fonte: Elaboração própria a partir de Machover (2004), Felsenthal & Machover (1998) e outros. 
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Apesar dos trabalhos posteriores a ele, o índice de Banzhaf tornou-se o mais completo 

para a noção de Poder-I (FELSENTHAL & MACHOVER, 1997). É por este motivo que 

tomou-se o seu modelo, considerando-se que é o mais adequado ao estudo do problema em 

questão, já que o Poder-I é mais coerente com um cenário de parlamento regional devido, 

sobretudo, ao fato de enxergar no outcome um bem público. Por fim, antes de sua aplicação 

ao caso do Parlasul, é importante retomar e enfatizar a diferença entre a quantidade de votos e 

o poder de voto, sendo o último a extensão com a qual é influenciada a decisão quando todas 

as coalizões possíveis são consideradas. De acordo com Życzkowski e Słomczyński,  

 
“the voting power depends on the difference between the number of 
winning coalitions formed with the participation of a particular 
country and the number of such coalitions formed without it. 
Expressing these differences in percentages, we obtain indices 
reflecting the voting power71” (2004, p.5)  

 

 

5.2  ALGORITMO DE ŻYCZKOWSKI & SŁOMCZYŃSKI PARA O ÍNDICE DE 
PODER DE BANZHAF 

  

Como determinar o efetivo poder de voto de um jogador se tal poder não é 

necessariamente proporcional ao número de votos do qual dispõe? De acordo com Penrose 

(1946) e Banzhaf (1965), para mensurá-lo, o ideal seria calcular a quantidade de coalizões que 

um jogador pode formar com outros para ganhar maioria. O algoritmo para o cálculo, 

contudo, é de autoria dos poloneses Karol Życzkowski e Wojciech Słomczyński (2004), 

ambos da Jagiellonian University. 

 Os elementos do algoritmo consistem em: 

•  η  jogadores; 

• O número de todas as coalizões possíveis, η2 , que têm a mesma probabilidade 

de ocorrer72; 

                                                
71 Tradução livre: “o poder de voto depende da diferença entre o número de coalizões vencedoras formada com a 
participação de um país particular e o número de coalizões formadas sem ele. Ao exprimir estas diferenças em 
percentagens, tem-se índices refletindo o poder de voto.”  
72 Dado que as decisões dos eleitores são tomadas de forma independente e que a probabilidade de decisões 
contra ou a favor é igual. 
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• O número total de coalizões vencedoras, ω 	  , no sentido de que elas satisfazem a 

regra da maioria qualificada adotada; 

• Há 12 −η   diferentes coalizões nas quais um jogador pode participar; 

• O número de coalizões vencedoras que incluem o jogador x ,sendo ele denotado 

por xω 	  ; 

•  ωωωωωη −=−−= xxxx 2)(  fornece o número de vezes que o jogador x  é 

crítico para uma coalizão; 

• O índice absoluto de Banzhaf é igual à probabilidade de x  ser crítico 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

−12η
η x

xB  

De modo a possibilitar comparações, é conveniente definir o índice de Banzhaf normalizado 

como 
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

∑
=

x
x

x
x η

η
β . Se x é ditador73, xβ 	  = 1, se x é dummy xβ 	  = 0. Ainda, para calcular a 

eficiência de um sistema utiliza-se o Índice de Coleman74 (1971), que é igual à probabilidade 

de uma coalizão satisfazer a regra da maioria: 
η

ω
2

=A  (RAMOS & LIMA, 2008).  

  

5.3  O ÍNDICE DE PODER DE BANZHAF APLICADO AO PARLASUL 
   

 Como o objeto de estudo do presente texto é o Parlasul, são considerados como 

jogadores os seguintes países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Será, assim, calculado o 

índice de Banzhaf para os quatro membros do Mercosul supracitados para a fase de voto 

paritário e para as diferentes etapas da implantação do principio da representação cidadã.  A 

Venezuela, apesar de fazer parte do Mercosul, é um membro associado, o que lhe confere 

direito a voz, mas não a voto na assembleia legislativa75. Entretanto, por estar em fase de 

adesão e já existir uma quantidade acordada para sua representação no Parlasul na 2a etapa da 

representação cidadã, optou-se por acrescentar um cenário no qual o país integre o corpo 

parlamentar com poder de voto. Ademais, de forma a considerar o sistema proposto por 

                                                
73 De acordo com os autores, ditador é aquele capaz de ditar regras independentemente, enquanto o dummy é o 
jogador que apenas observa passivamente as ações (Życzkowski e Słomczyński, 2004) 
74 Inicialmente denominado por Coleman como “”o poder da coletividade de agir”, caracterizando, em sua 
terminologia, o “poder positivo” 
75 Situação explicitada no art.7 do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul 
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Lionel Penrose, há dois cenários adicionais – um com os quatro países que atualmente tem 

representantes do Parlasul e outro com a hipotética adesão da Venezuela. Assim, serão 

desenvolvidos os seis cenários a seguir: 

• Cenário I – Fase paritária  

• Cenário II – 1ª etapa da representação cidadã 

• Cenário III – 2ª etapa da representação cidadã 

• Cenário IV – 2a etapa da representação cidadã – considerando adesão da Venezuela 

• Cenário V – Sistema proposto por Penrose 

• Cenário VI – Sistema proposto por Penrose – considerando adesão da Venezuela 

A comparação entre os resultados obtidos para cada um dos contextos permitirá um maior 

aprofundamento a respeito da legitimidade da adoção da proporcionalidade degressiva para o 

parlamento no que diz respeito à representatividade dos países membros do Mercosul. 

 Para o cálculo do índice, é importante considerar o sistema de adoção de decisões do 

parlamento. De acordo com o art.15 do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul, de 

2007, a tomada de decisão pode ser feita por quatro formas: 

a) Maioria simples: requer o voto de mais da metade dos parlamentares presentes; 

b) Maioria absoluta: requer o voto de mais da metade do total dos membros; 

c) Maioria especial: requer o voto de 3
2  do total de membros do parlamento com a 

condição de que todos os Estados Partes estejam representados; 

d) Maioria qualificada: requer o voto da maioria absoluta dos representantes de cada 

Estado Parte 

O protocolo estabeleceu que as maiorias requeridas para cada assunto seriam 

explicitadas no regimento interno (item 6, art.15, Protocolo Constitutivo do Parlamento do 

Mercosul). No que se refere diretamente à tomada de decisões, este reafirmou em seu art.135 

as condições que cada tipo de maioria deve cumprir. Contudo, deixou claro que a maioria 

simples é requerida para as decisões que cabem à mesa diretora (art.40); para escolha por 

reunião em lugar que não seja a sede (art.55); para a criação de subcomissões por comissões 

(art.68); bem como para que a ocorrência de sessões especiais (art.103) e para decidir os 

temas a serem debatidos (art.123) e o momento de encerrar as discussões (art.130). Ademais, 

estabeleceu-se que para a eleição do candidato à presidência é necessária maioria 
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qualificada76 (art.48) e que a maioria absoluta faz-se necessária apenas em casos de classificar 

uma reunião como de caráter reservado ao invés de público. A maioria especial, por sua vez, é 

requerida em casos de justificação de ausência (art.112). 

 O art.136 do Regimento Interno acrescenta, ainda, que o critério segue o princípio de 

que pareceres, projetos de normas, anteprojetos de normas e disposições requerem maioria 

absoluta no Plenário e maioria simples nas comissões. O processamento de relatórios, 

declarações e recomendações, por sua vez, exigem maioria simples no Plenário e nas 

comissões. Já os relatórios sobre direitos humanos requerem maioria absoluta no Plenário e 

maioria simples na Comissão77. Quanto á questão da reforma do regimento, esta só poderá ser 

feita se houver voto por maioria qualificada no Plenário e maioria simples nas comissões. 

 Considerando que no alto da hierarquia normativa associada às funções parlamentares 

encontram-se os pareceres, projetos de normas, anteprojetos de normas e disposições, será 

considerada para o cálculo do índice de Banzhaf a maioria absoluta no plenário. Para fins do 

cálculo, uma hipótese essencial é que todas as votações que ocorrem na assembleia têm a 

presença de todos os seus membros.  

 Nos primeiros quatro cenários, serão também especificados quantos cidadãos são 

representados por cada parlamentar de cada Estado Parte do Mercosul. Para tal, são 

consideradas as populações descritas na Tabela 6 abaixo. 

 

Tabela 6 – Populações dos Países Representados no Parlasul – Considerando Adesão da 
Venezuela 

País (x) População 

Brasil 203.429.773 

Argentina 41.769.726 

Paraguai 6.459.058 

Uruguai 3.308.535 

Venezuela 27.635.743 
Fonte: The World Factbook 2011 

 

                                                
76 Mas, “caso na primeira votação nenhum candidato haja obtido a referida maioria, votar-se-á nos dois 
candidatos que tenham obtido maior quantidade de votos, sendo eleito para o cargo o mais votado, por maioria 
absoluta, na segunda votação.” (item 1, art.48, Regimento Interno do Parlamento do Mercosul) 
77 Conforme já estava no art 4.3 do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul 
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5.3.1 CENÁRIO I – O ÍNDICE DE BANZHAF PARA O SISTEMA DE VOTO 
PARITÁRIO 

 

 Prevista para durar do período de 31 de dezembro de 2006 a 31 de dezembro de 2010, 

conforme as Disposições Transitórias do Protocolo Constitutivo, esta etapa foi marcada com 

18 representantes de cada país no parlamento, sendo nove senadores e nove deputados. O total 

de parlamentares era, então, de setenta e dois. Outra característica foi a escolha dos 

representantes e suplentes entre os já congressistas pelo Poder Legislativo de cada Estado 

Membro, não havendo decisão direta do povo quanto ao assunto. A tabela abaixo mostra a 

quantidade de representantes do sistema em questão: 

 

Tabela 7 – Número de Representantes por País no Parlasul – Voto Paritário  
País Parlamentares 

Brasil 18 

Argentina 18 
Paraguai 18 
Uruguai  18 

Fonte: Elaboração própria a partir das Disposições Transitórias do Protocolo Constitutivo 

 

É fato que um parlamento no qual cada país dispõe da mesma quantidade de votos não 

oferece legitimidade habermasiana, representatividade e, inclusive, credibilidade. Afinal, a 

assembleia deve representar não apenas os Estados, mas os seus cidadãos. É importante 

mencionar, contudo, que o sistema de voto paritário foi desde o princípio considerado uma 

etapa de transição, um acordo politico para solucionar um impasse à época (PONTES, 2008).  

O sistema gerou discussões entre os países acerca do que seria uma real representação, 

já que o Mercosul conta com membros de PIB e dimensões geográficas distintos. O Brasil, 

particularmente, sentiu-se sub-representado, chegando o próprio presidente da representação 

brasileira no Parlasul em 2008, o senador Aloísio Mercadante a declarar que “não teremos 

condições de promover a eleição direta de nossos parlamentares sem contar com a segurança 

mínima de que contaremos com uma bancada digna do tamanho do Brasil" (AGÊNCIA DE 

NOTÍCIAS DO SENADO, 2008). É evidente, contudo, a dificuldade em se estabelecer um 

sistema justo quanto à representação demográfica sem que os menos populosos sejam 

reprimidos em um processo de integração regional que conta com tamanha assimetria 

econômica e populacional. 
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Abaixo, na Tabela 8, é possível ver todas as formações possíveis de coalizões, bem 

como os pesos delas e quais são as vencedoras. Os resultados distinguem-se em 1, para 

coalizões vencedoras, e 0, para coalizões que não atingem a quota. 

 

Tabela 8 – Coalizões Possíveis entre os Membros do Mercosul – Sistema de Voto Paritário 
Coalizões Peso Resultado 

0 0 0 

BR 18 0 

AR 18 0 

PY 18 0 

UY 18 0 

BR, AR 36 0 

BR, PY 36 0 

BR, UY 36 0 

AR, PY 36 0 

AR, UY 36 0 

PY, UY 36 0 

BR, AR, PY 54 1 

BR, AR, UY 54 1 

BR, PY, UY 54 1 

AR, PY, UY 54 1 

BR, AR, PY, UY 72 1 
Fonte: Elaboração própria 

 

Desta forma, para a fase de voto paritário, os elementos para o cálculo do algoritmo de 

Życzkowski & Słomczyński (2004) são os seguintes: 

• η  = 4 

• Soma total dos pesos = 72 

• Quota q = 37 

• η2 = 16 

• 12 −η   = 8 

• ω 	  = 5, de forma que BRω = 4, ARω = 4, PYω = 4, UYω = 4 

• BRη = 3, ARη = 3, PYη = 3, UYη = 3 
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• A= 0,156 

 

Com a quota q  de 37, nota-se na FIGURA 10 que das 16 possíveis coalizões, apenas 5 

são vencedoras. É importante mencionar que como cada país tem a mesma quantidade de 

representantes nesta etapa, o esperado é que cada um deles seja crítico a mesma quantidade de 

vezes, de forma que os países membros tenham o mesmo poder de influenciar na decisão 

final. Para averiguar,  é feito o cálculo do Índice de Banzhaf e do Índice de Banzhaf 

Normalizado, que permite um padrão comparativo mais adequado. Ambos estão explicitados 

na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Índice de Poder de Banzhaf – Sistema de Voto Paritário 

País (x) Peso xω  xωω −  ωωη −= xx 2  ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

−12η
η x

xB  
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

∑
=

x
x

x
x η

η
β  

BR 18 4 1 3 0,375 0,25 
AR 18 4 1 3 0,375 0,25 
PY 18 4 1 3 0,375 0,25 
UY 18 4 1 3 0,375 0,25 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como pode ser notado, os resultados obtidos foram conforme o esperado, com cada 

um dos membros no Parlasul dispondo de igual poder de influência, no caso, com índices 

normalizado de 0,25. Fica claro, assim, que durante a fase de voto paritário, nenhum país 

desfruta de vantagens quanto à representação no parlamento. Entretanto, deve-se considerar o 

fato de um país como o Brasil, de cerca de 203.429.773 habitantes, ter a mesma quantidade de 

parlamentares que o Uruguai, que tem apenas 1,6% desta população.  

Durante esta fase, cada um dos 18 parlamentares do Brasil representava 11.301.654 

cidadãos brasileiros e cada parlamentar da Argentina, 2.320.540 cidadãos argentinos. Não 

apenas há a grande diferença entre os dois países, como a disparidade torna-se ainda maior ao 

notar que cada parlamentar do Paraguai representava 358.836 cidadãos paraguaios e cada 

representante do Uruguai, por fim, votava em nome de 183.807 pessoas.  

As divergências populacionais dos membros do Mercosul levou a discussões e 

barganhas, chegando à alternativa da proporcionalidade atenuada, similar àquela adotada pelo 

Parlamento Europeu. De acordo com Arcanjo e Drummond (2008), esta resultaria em 
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composições múltiplas descartando o predomínio de um Estado sobre os demais, mas também 

atenuando a sobre-representação dos países menos populosos por meio de maior 

representatividade de países de maior índice demográfico. Apesar de, da mesma forma que 

ocorre no Parlamento Europeu, não haver uma fórmula matemática explícita para o cálculo de 

cadeiras, de acordo com o Dr. Rosinha (2007), ex-presidente da Casa Legislativa do 

Mercosul, o critério funcionaria da seguinte forma: partiria-se de um piso e seriam agregadas 

cadeiras por cada grupo populacional superior ao piso, em intervalos cada vez maiores de 

forma que a proporcionalidade fosse atenuada. 

 

5.3.2 CENÁRIO II – O ÍNDICE DE BANZHAF E A 1A ETAPA DA 
REPRESENTAÇÃO CIDADÃ 

 
Na busca pela fórmula de proporcionalidade atenuada, o Brasil foi o primeiro a 

apresentar uma proposta, que lhe permitiria ter 75 parlamentares, enquanto a Argentina teria 

33, a Venezuela teria 27 e o Paraguai e o Uruguai contariam com 18 cada um. Surgiu também 

uma proposta de autoria argentina pela qual o país teria 44 representantes, o Brasil teria 75, a 

Venezuela contaria com 37 e o Paraguai e o Uruguai teriam ambos 19 parlamentares próprios. 

Os dois menores Estados membros, entretanto, defendiam a permanência do status quo78. A 

postura do Paraguai, contudo, inviabilizou ambas as propostas79 (AGÊNCIA CÂMARA, 

06/03/2009) 

Em reunião na sede do Parlamento em Montevidéu, no dia 17 de agosto de 2009, o 

Brasil, devido à proximidade à data prevista para o início da representação cidadã, aceitou ter 

sua quantidade de parlamentares reduzida para 37 em um primeiro momento. A Argentina, a 

seu exemplo, também cedeu, aceitando diminuir seu número para 27 na primeira etapa de 

implementação do critério estabelecido. Desta forma, acordou-se que a representação cidadã 

teria duas etapas dividida nos períodos 2010-2014 e 2014 em diante. Na segunda fase, o 

Brasil contaria com 74 representantes80, a Argentina com 37, o Paraguai e o Uruguai 

manteriam os 18 parlamentares para cada, e, além disso, ficou acordado que com a adesão da 

Venezuela, esta seria representada por 30 parlamentares (AGÊNCIA SENADO, 02/12/2011) 

                                                
78 As informações presentes tiveram por fonte o Jornal do Senado (19/10/2010). Para maior aprofundamento, ver 
também Agência Câmara (06/03/2009; 18/12/2008) 
79 Ressalta-se que para a aprovação era necessária maioria qualificada, ou seja, apoio de mais da metade da 
bancada de capa país. 
80 Inicialmente, ficou acordado que o Brasil teria 75 representantes, mas devido às presses do Paraguai e do 
Uruguai, por meio de acordo politico, o número passou a ser 74 (AGÊNCIA CÂMARA, 31/08/2011).  
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As indicações dos representantes pelos governos e/ou chancelarias – característica da 

estrutura paritária de votos – havia sido prevista para ocorrer apenas até que os países 

organizassem eleições diretas para este fim (PROTOCOLO CONSTITUTIVO DO Parlasul, 

ART.6). A esta etapa, por sua vez, caberia a consolidação da representação cidadã, com todos 

os países já usufruindo de um sistema de eleições diretas. O Paraguai foi o primeiro, tendo 

realizado o sufrágio no dia 20 de abril de 2008. Os demais ainda dispõem de deputados e 

senadores de seus respectivos Congressos Nacionais como parlamentares, exercendo a função 

dupla de legisladores nacionais e do Mercosul.  

Esta etapa foi prevista para ser efetivada no período de 1º de janeiro de 2011 a 31 de 

dezembro de 2014, na qual seria implementado o critério de representação cidadã, com os 

parlamentares eleitos por voto direto de acordo com o calendário eleitoral e a legislação de 

cada país (MEDEIROS et al., 2010). Entretanto, devido à indefinição acerca da composição 

dos representantes brasileiros, o Parlasul não pôde dar continuidade a suas sessões 

deliberativas, uma vez que o órgão não pode se reunir sem a presença de todas as delegações 

os membros (AGÊNCIA DA CÂMARA, 18/03/2011). Como três países não implementaram 

o sistema de eleição direta até 2010, como se esperava, prorrogou-se por quatro anos o 

período de transição (AGÊNCIA DA CÂMARA, 13/12/2010). Desta forma, a primeira etapa 

da representação cidadã será marcada pela consolidação do sufrágio direto para o Parlasul. A 

quantidade de parlamentares por país, que deveria ter sido modificada em 2010, apenas o foi 

em 2011.  

 

Tabela 10 – Número de Representantes por País no Parlasul – 1ª Fase da Representação 
Cidadã 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Agência Senado, 02/12/2011 

 

Para obter os elementos para o cálculo do índice de Banzhaf, foram consideradas todas 

as possíveis coalizões entre os membros do Mercosul, concluindo-se num total de 16, metade 

das quais vencedoras, como pode ser notado na Tabela 11 abaixo. 

País Parlamentares 

Brasil 37 

Argentina 26 
Paraguai 18 
Uruguai  18 
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Tabela 11 – Coalizões Possíveis entre os Membros do Mercosul – 1ª Etapa da Representação 
Cidadã 

Coalizões Peso Resultado 
0 0 0 

BR 37 0 
AR 26 0 
PY 18 0 
UY 18 0 

BR, AR 63 1 
BR, PY 55 1 
BR, UY 55 1 
AR, PY 44 0 
AR, UY 44 0 
PY, UY 36 0 

BR, AR, PY 81 1 
BR, AR, UY 81 1 
BR, PY, UY 73 1 
AR, PY, UY 62 1 
BR, AR, PY, 

UY 99 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Desta forma, nesta conjuntura, tem-se os seguintes dados: 

• η  = 4 

• Soma total dos pesos = 99 

• Quota q = 46 

• η2 = 16 

• 12 −η  
 = 8 

• ω 	  = 8, de forma que BRω = 7, ARω = 5, PYω = 5, UYω = 5 

• BRη = 6, ARη = 2, PYη = 2, UYη = 2 

• A= 0,5 

 

Os elementos supracitados permitem que se obtenha os seguintes valores do índice de 

Banzhaf:  
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Tabela 12 – Índice de Poder de Banzhaf – 1ª Etapa da Representação Cidadã 

País (x) Peso xω  xωω −  ωωη −= xx 2  ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

−12η
η x

xB  
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

∑
=

x
x

x
x η

η
β  

BR 37 7 1 6 0,75 ≅ 0,5 
AR 26 5 3 2 0,25 ≅ 0,17 
PY 18 5 3 2 0,25 ≅ 0,17 
UY 18 5 3 2 0,25 ≅ 0,17 

Fonte: Elaboração própria 

 

Diferentemente do que ocorria no Cenário I, que considerava o sistema de voto 

paritário, na primeira etapa da Representação Cidadã o índice de Banzhaf não é o mesmo para 

todos os membros. Nota-se que foi encontrado o valor de 0,5 (Banzhaf normalizado) para o 

Brasil, o que significa que ele é beneficiado com o novo sistema de pesos implementado, já 

que os outros três países têm um índice de 0,17. É interessante ressaltar o caso da Argentina, 

que apesar de dispor de 8 cadeiras a mais do que o Uruguai e o Paraguai, têm exatamente a 

mesma probabilidade de influir na decisão. Isto se dá porque ela tem caráter de jogador crítico 

em 5 das 8 coalizões vencedoras, exatamente o mesmo número de vezes que os países 

menores se encontram nesta posição.  

 Neste sistema ponderado, cada parlamentar do Brasil passa a representar 

aproximadamente 5.498.101 cidadãos brasileiros, sendo este número menos da metade dos 

cidadãos que eram representados no Cenário I, na fase do voto paritário. Cada representante 

argentino, por sua vez, vota em nome de 1.606.537 argentinos, ao passo que cada parlamentar 

do Paraguai continua a representar cerca de 358.836 e o Uruguai continua a ter 183.807 

representados por parlamentar. 

 

5.3.3 CENÁRIO III – O ÍNDICE DE BANZHAF E A 2A  ETAPA DA 
REPRESENTAÇÃO CIDADÃ 

  

De acordo com a Cláusula Transitória Terceira, 2014 foi o ano determinado para que 

as eleições dos parlamentares passassem a ocorrer simultaneamente em todos os Estados-

partes no dia que seria chamado de “Dia do Mercosul Cidadão”. Contudo, devido ao Brasil 

não ter estabelecido a composição de sua bancada na data determinada para o início da 
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primeira etapa da representação cidadã, a data para o começo da segunda etapa passou a ser 

2015 (AGÊNCIA DA CÂMARA, 18/10/2010). 

 A partir de 2011, então, o parlamento trabalhará na intenção de que cada país tenha o 

seguinte número de parlamentares: 

 

Tabela 13 – Número de Representantes por País no Parlasul – 2ª Fase da Representação 
Cidadã 

País Parlamentares 

Brasil 74 
Argentina 43 
Paraguai 18 
Uruguai  18 

Fonte: Agência Câmara, 31/08/2011 

 

Com a modificação nos pesos dos membros do Mercosul, o total de votos passou a ser 

153, de forma que para que uma proposta seja aprovada, a quota deverá ser de 77. Como pode 

ser notado na Tabela 14 abaixo, o total de coalizões vencedoras, entretanto, continua a ser o 

mesmo – 8, num total de 16 coalizões. 

 

Tabela 14 – Coalizões Possíveis entre os Membros do Mercosul – 2ª Etapa da Representação 
Cidadã 

Coalizões Peso Resultado 

0 0 0 

BR 74 0 

AR 43 0 

PY 18 0 

UY 18 0 

BR, AR 117 1 

BR, PY 92 1 

BR, UY 92 1 

AR, PY 61 0 

AR, UY 61 0 

PY, UY 36 0 

BR, AR, PY 135 1 

BR, AR, UY 135 1 

BR, PY, UY 110 1 
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AR, PY, UY 79 1 

BR, AR, PY, UY 153 1 
Fonte: Elaboração própria 

 

Como o índice de Banzhaf é calculado considerando-se sobretudo as coalizões 

vencedoras e quantidade de vezes que os jogadores são críticos, e não apenas o número de 

votos, espera-se que mesmo com a mudança nos pesos dos países membros, os índices se 

mantenham os mesmos. 

Na conjuntura em questão, os dados para o cálculo são: 

• η  = 4 

• Soma total dos pesos = 153 

• Quota q = 77 

• η2 = 16 

• 12 −η  
 = 8 

• ω 	  = 8, de forma que BRω = 7, ARω = 5, PYω = 5, UYω = 5 

• BRη = 6, ARη = 2, PYη = 2, UYη = 2 

• A= 0,5  

 

A Tabela 15 abaixo mostra o índice de Banzhaf para cada um dos quatro países: 

 
Tabela 15 – Índice de Poder de Banzhaf – 2ª Etapa da Representação Cidadã 
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⎜

⎝

⎛
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BR 74 7 1 6 0,75 ≅ 0,5 
AR 43 5 3 2 0,25 ≅ 0,17 
PY 18 5 3 2 0,25 ≅ 0,17 
UY 18 5 3 2 0,25 ≅ 0,17 

Fonte: Elaboração própria 

 

É interessante notar que mesmo com tamanha mudança no número de assentos do 

Brasil e da Argentina, estes continuaram com o mesmo poder de voto. Os índices de Banzhaf 

(normalizados) continuaram a ser 0,5 e 0,17, respectivamente. O Cenário III é um exemplo de 
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como a quantidade de votos não necessariamente determina o poder de influir na decisão final 

de um parlamento. Outro ponto a ser ressaltado é que a Argentina, mesmo dispondo de 25 

parlamentares a mais, influencia no resultado tanto quanto o Paraguai e o Uruguai.  

No contexto em questão, a cada parlamentar brasileiro, aproximadamente 2.749.050 

cidadãos estão representados. Um parlamentar da Argentina, por sua vez, vota em nome de 

971.388 pessoas. O Paraguai e o Uruguai, por manterem o número de 18 representantes, 

prosseguem tendo as quantidades aproximadas de  358.836 e 183.807 cidadãos representados 

por parlamentar, respectivamente. 

 

5.3.4 CENÁRIO IV – O ÍNDICE DE BANZHAF E A 2A  ETAPA DA 
REPRESENTAÇÃO CIDADÃ – COM ADESÃO DA VENEZUELA 

 
 

A parceria da Venezuela com o Mercosul começou através de acordos de cooperação 

econômica por meio da CAN nos anos 1990. Foi no ano de 2004 que, por decisão do 

Conselho do Mercado Comum (CMC), a Venezuela se apresentou na condição de Estado 

associado do Mercosul. A solicitação de incorporação do país como Estado-Parte do bloco foi 

aprovada em 2005, momento a partir do qual foi criado um grupo com integrantes dos países 

membros do Mercosul para estabelecer a negociação dos prazos e a definição das etapas da 

adesão. 

Apesar de ter assinado o protocolo de adesão em 2006, a integração da Venezuela ao 

bloco ainda não foi concluída por completo. Mais recentemente, no dia 20 de dezembro de 

2012, os membros do Mercosul criaram uma comissão para acelerar sua incorporação. A 

presidenta Dilma Rousseff foi uma das defensoras da proposta, que os países membros 

acreditam ser de extrema importância política. Nota-se, contudo, a divergência entre a criação 

da comissão com o Tratado de Assunção, que declara que a integração de novos países deve 

ser aprovada pelos congressos de todos os membros. A ideia de criar uma comissão, 

inclusive, foi criticada pelo ex-presidente uruguaio Luis Alberto Lacalle, um dos fundadores 

do bloco, que afirmou que os requerimentos legais do bloco estavam sendo ignorados, ferindo 

mortalmente o Mercosul (AGÊNCIA BRASIL, 2011b) 

Com proposta aprovada pelos congressos do Brasil, Uruguai e da Argentina, a entrada 

da Venezuela depende atualmente do Poder Legislativo do Paraguai, cujo Senado vetou a 

proposta. Em janeiro de 2012, uma delegação da Representação Brasileira no Parlasul 
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pretende ir ao Paraguai discutir a proposta de adesão com congressistas do país (AGÊNCIA 

BRASIL, 2011a). 

Mesmo ainda não usufruindo de poder de voto no Parlasul, o valor de parlamentares 

que seria acordado à Venezuela foi de 30 na condição de sua adesão. A Tabela 16 abaixo 

mostra os parlamentares de cada país na conjuntura em questão. 

 

Tabela 16 – Número de Representantes por País no Parlasul – 2ª Fase da Representação 
Cidadã com Adesão da Venezuela 

País Parlamentares 

Brasil 74 

Argentina 43 
Paraguai 18 
Uruguai  18 

Venezuela 30 
Fonte: Agência Câmara 29/09/2010 

 

Caso a Venezuela seja aderida ao Mercosul a tempo de participar da segunda etapa da 

representação cidadã, o número de coalizões passará a ser 32, sendo 17 delas coalizões 

vencedoras, como pode ser notado na Tabela 17. 

Diferentemente dos outros cenários, este tem 5 jogadores. Com o acréscimo dos 30 

representantes da Venezuela, a soma total dos pesos passa a ser 183, com a quota aumentando 

para 92. Isto tem impactos diretos na quantidade de vezes que cada jogador é crítico, afetando 

assim o poder de influenciar nas decisões finais. Para averiguar se tais mudanças de fato 

ocorreram, os dados abaixo serão utilizados para o cálculo dos índices de Banzhaf de cada um 

dos cinco países, que segue na Tabela 18. 

• η  = 5 

• Soma total dos pesos = 183 

• Quota q = 92 

• η2 = 32 

• 12 −η  
 = 16 

• ω 	  = 17, de forma que BRω = 15, ARω = 10, PYω = 10, UYω = 10, VEω = 9 

• BRη = 13, ARη = 3, PYη = 3, UYη = 3, VEη = 1 

• A= 0,53 
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Tabela 17 – Coalizões Possíveis entre os Membros do Mercosul – 2ª Etapa da Representação 
Cidadã com Adesão da Venezuela 
Coalizões Peso Resultado 

0 0 0 
BR 74 0 
AR 43 0 
PY 18 0 
UY 18 0 
VE 30 0 

BR, AR 117 1 
BR, PY 92 1 
BR, UY 92 1 
BR, VE 104 1 
AR, PY 61 0 
AR, UY 61 0 
AR, VE 73 0 
PY, UY 36 0 
PY, VE 48 0 
UY, VE 48 0 

BR, AR, PY 135 1 
BR, AR, UY 135 1 
BR, AR, VE 147 1 
BR, PY, UY 110 1 
BR, VE, UY 122 1 
BR, VE, PY 122 1 
AR, PY, UY 79 0 
AR, VE, PY 91 0 
AR, VE, UY 91 0 
UY, PY, VE 66 0 

BR, AR, PY, UY 153 1 
BR, AR, PY, VE 165 1 
BR, AR, UY, VE 165 1 
BR, PY, UY, VE 140 1 
AR, PY, UY, VE 109 1 

BR, AR, VE, 
PY, UY 183 1 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 18 – Índice de Poder de Banzhaf – 2ª Etapa da Representação Cidadã com Adesão da 
Venezuela 

País (x) Peso xω  xωω −  ωωη −= xx 2  ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

−12η
η x

xB  
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

∑
=

x
x

x
x η

η
β  

BR 74 15 2 13 0,812 ≅ 0,76 
AR 43 9 7 1 0,062 ≅ 0,05 
PY 18 9 7 1 0,062 ≅ 0,05 
UY 18 9 7 1 0,062 ≅ 0,05 
VE 30 9 8 1 0,062 ≅ 0,05 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se que a adesão da Venezuela causaria um grande impacto no poder de voto de 

cada Estado Parte. Mesmo não tendo sua quantidade de assentos modificada, cada um deles 

sofre mudanças. O Brasil tem seu índice aumentado de 0,5, no Cenário III, para 0,76, 

mostrando que a adesão do quinto país é, sim, uma vantagem para ele na dimensão 

parlamentar no âmbito regional. A Argentina, o Paraguai e o Uruguai têm todos um índice de 

0,05, sofrendo grande redução do Cenário III para o IV. A Venezuela, mesmo detendo 30 

assentos, tem um índice de Banzhaf de apenas 0,05. Sua entrada representaria, assim, uma 

redistribuição que beneficiaria apenas a si mesma e ao Brasil. 

Ademais, no cenário em questão, como a mudança foi apenas a hipotética adesão da 

Venezuela, com todos os demais países mantendo o numero de votos do Cenário III, cada um 

dos parlamentares do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai continuam a representar 

a mesma quantidade de cidadãos estimada no cenário III. A Venezuela, que, nesta conjuntura 

hipotética, faz parte do Parlamento com poder de voto, tem cada parlamentar representando 

aproximadamente 921.191 cidadãos. 

 

5.3.5 CENÁRIO V – O ÍNDICE DE BANZHAF E O SISTEMA PROPOSTO 
POR PENROSE 

 

 A ideia de um sistema no qual cada cidadão tivesse a mesma influência nas decisões foi 

introduzida por Penrose (1946) em trabalho no qual ele tomou por objeto a assembleia geral 

da ONU.  A teoria pode ser aplicada para diferentes organizações internacionais nas quais os 

votos partem de diferentes áreas geográficas que dispõem de distintos números de 
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representantes. Bastante utilizada para o caso europeu, a Penrose Square Root Law foi 

aplicada para o Conselho da União Europeia em trabalho de 2004 de Życzkowski & 

Słomczyński e em 2008, na obra de Martin Kurth. 

 A União Europeia, inclusive, foi o motivo que fez com que a Lei de Penrose passasse a 

ser usada em diversos trabalhos. Em 2007,  a Polônia pediu revisão do número de assentos 

dos países no Conselho argumentando justamente que este deveria ser proporcional à raiz 

quadrada da população de cada membro81. O bloco europeu, contudo, optou por não utilizar a 

relação, mantendo-se à proporcionalidade degressiva. 

Baseada completamente na ideia de que quanto mais populoso um país, menor será a 

influência de um cidadão sobre a decisão final, a chamada lei de Penrose estabelece que cada 

cidadão influirá da mesma forma no resultado apenas se o poder de voto de cada país for 

aproximadamente proporcional à raiz quadrada de sua população. Ainda de acordo com o 

autor, ao adotar este sistema de pesos, a probabilidade de uma decisão ir de encontro ao 

desejo da maioria torna-se mínima.    

 O conceito tem sofrido críticas de autores como Garret & Tsebelis (2001), Bafumi et 

al (2004) e Albert (2003), que se focaram no fato de que o comportamento dos representantes 

não pode ser medido por probabilidade, já que sofre influência do meio, de partidos, de 

grupos políticos e outros. Gideon Rachman, colunista do Financial Times, chegou a comentar 

que uma noção matemática para o comportamento eleitoral seria algo de obscuro e absurdo82. 

Os trabalhos de Shapley & Shubik (1954), Banzhaf (1968), Coleman (1971) e Leech (2003), 

além do de Życzkowski & Słomczyński (2004), deixam claro que o conceito de poder de voto 

para a lei de Penrose é baseada na liberdade de escolha que os votantes têm para fazer suas 

escolhas da forma que bem entenderem, sendo um poder de voto a priori. Coleman (1971) 

acrescenta, ainda, que um sistema baseado no poder de voto de fato enfrentaria grandes 

dificuldades, já que teria que ser determinada a partir de resultados de eleições anteriores, 

além do fato de que comportamento eleitoral sofre mudanças – o que implicaria em resultados 

não confiáveis. De acordo com Kurth (2008), um sistema baseado em eleições passadas 

significaria considerar que os votantes podem influenciar o peso que seus votos terão em 

futuras eleições pela forma que eles votam hoje. 

                                                
81 Para maiores informações, ver Baldwin & Widgrén (2007) 
82 Financial Times, 12 de junho de 2007. Disponível em 
http://www.ft.com/intl/comment/columnists/gideonrachman. Acesso no dia 11 de janeiro de 2012 
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Para que a Lei de Penrose seja aplicada a um caso específico, deve-se adotar as 

seguintes hipóteses (RAMOS & LIMA, 2008): 

a) o sistema de votos deve ser o mais simples e objetivo possível – baseado em 

princípios científicos e não em barganhas políticas; 

b) O sistema também deve ser transparente, sendo os pesos escolhidos de forma a 

assegurar que o sistema seja representativo de fato. 

 

Para o caso do Parlasul, optou-se por aplicar a Penrose Square Root Law para o 

momento atual, no qual quatro países integram o parlamento e para o caso com cinco países, 

simulando, assim, o parlamento com a adesão da Venezuela – que será abordado no Cenário 

VI. Na Tabela 19 abaixo, estão representadas as populações do Brasil, Argentina, Paraguai e 

Uruguai que figuram no The World Factbook mais recente, bem como as raízes quadradas, os 

pesos e os índices de Banzhaf. 

 

Tabela 19 – Índice de Poder de Nazhaf para os Membros do PARLASUL Segundo a Penrose 
Square Root Law 

País (x) População 
Raiz 

Quadrada da 
População 

Peso (%) !i (%) 

BR 203.429.773 14.262,88 56,85 100 
AR 41.769.726 6.462,95 25,76 0 
PY 6.459.058 2.541,46 10,13 0 
UY 3.308.535 1.818,93 7,25 0 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do The World Factbook 2011 

 

As coalizões possíveis na conjuntura em questão com os atualmente quatro integrantes do 

Parlasul, bem como as coalizões vencedoras estão explicitadas na Tabela 20 abaixo. 

Nota-se que há 16 coalizões, das quais metade é vencedora. A Argentina, o Paraguai e 

o Uruguai são, cada um, jogadores críticos em 4 coalizões. O Brasil, por sua vez, é jogador 

crítico nas 8 coalizões vencedoras. Para o caso com os países que atualmente integram o 

Parlasul, os dados são, então: 

• η  = 4 

• Soma total dos pesos = 100 

• Quota q = 51% 
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• η2 = 16 

• 12 −η  
 = 8 

• ω 	  = 8, de forma que BRω = 8, ARω = 4, PYω = 4, UYω = 4 

• BRη = 8, ARη = 0, PYη = 0, UYη = 0 

• A= 0,5 

 

Tabela 20 – Coalizões Possíveis entre os Membros do Mercosul – Sistema Proposto  
Coalizões Peso Resultado 

0 0 0 

BR 56,85 1 

AR 25,76 0 

PY 10,13 0 

UY 7,25 0 

BR, AR 82,61 1 

BR, PY 66,98 1 

BR, UY 64,1 1 

AR, PY 35,89 0 

AR, UY 33,01 0 

PY, UY 17,38 0 

BR, AR, PY 92,74 1 

BR, AR, UY 89,86 1 

BR, PY, UY 74,23 1 

AR, PY, UY 43,15 0 

BR, AR, PY, UY 100 1 
Fonte: Elaboração própria 

 

Pode-se observar, a partir da Tabela 20, que há uma redistribuição dos pesos dos 

países que acaba por favorecer o membro de maior população do Mercosul.  O Brasil tem um 

índice de Banzhaf de 100%, o que significa dizer que há uma relação positiva entre sua 

presença nas coalizões e os resultados delas. Os demais países que compõem o bloco passam 

a não ser jogadores críticos em nenhuma coalizão, sendo prejudicados. Isto ocorre devido à 

enorme divergência entre os números populacionais dos membros, que mesmo sendo 

reduzidos às raízes quadradas, ainda apresentam grande disparidade. 
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5.3.6 CENÁRIO VI – O ÍNDICE DE BANZHAF E O SISTEMA PROPOSTO 
POR PENROSE – COM ADESÃO DA VENEZUELA 

 

Este é um cenário hipotético, no qual a Venezuela faz parte do Parlasul como membro 

com poder de voto e não apenas de voz. O Parlamento passaria a ter cinco integrantes, de 

forma que as coalizões possíveis passariam a ser 32. Ao incluir a população da Venezuela 

para o cálculo dos pesos de cada país, obtêm-se os seguintes resultados: 

 

Tabela 21 – Índice de Poder de Banzhaf para os Membros do Parlasul Segundo a a Penrose 
Square Root Law  - Considerando Adesão da Venezuela  

País (x) População 
Raiz 

Quadrada da 
População 

Peso (%) iβ (%) 

BR 203.429.773 14.262,88 47 64 
AR 41.769.726 6.462,95 21,29 9 
PY 6.459.058 2.541,46 8,37 9 
UY 3.308.535 1.818,93 6 9 
VE 27.635.743 5.256,97 17,32 9 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do The World Factbook 2011 

 

As coalizões possíveis para o Parlasul em um cenário no qual, além dos quatro países 

atualmente representados, há também a Venezuela, estão explicitadas na Tabela 22. Nota-se 

que o Brasil, nesta conjuntura, é jogador crítico 15 vezes enquanto todos os outros são apenas 

9 vezes, cada um. 

Os dados pra o contexto, por fim, são: 

• η  = 5 

• Soma total dos pesos = 100 

• Quota q = 51% 

• η2 = 32 

• 12 −η  
 = 16 

• ω 	  = 16, de forma que BRω = 15, ARω = 9, PYω = 9, UYω = 9, !ve = 9 

• BRη =  14, ARη = 2 , PYη = 2 , UYη = 2 , !VE = 2 

• A= 0,5 
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Tabela 22 – Coalizões Possíveis entre os Membros do Mercosul – Sistema Proposto  
Coalizões Peso Resultado 

0 0 0 
BR 47 0 
AR 21,29 0 
PY 8,37 0 
UY 6 0 

VE 17,32 0 

BR, AR 68,29 1 
BR, PY 55,37 1 
BR, UY 53 1 
BR, VE 64,32 1 
AR, PY 29,66 0 
AR, UY 27,29 0 
AR, VE 38,61 0 
PY, UY 14,37 0 
PY, VE 25,69 0 
UY, VE 23,32 0 

BR, AR, PY 76,66 1 
BR, AR, UY 74,29 1 
BR, AR, VE 85,61 1 
BR, PY, UY 61,37 1 
BR, PY, VE 72,69 1 
BR, UY, VE 70,32 1 
AR, PY, UY 35,66 0 
AR, PY, VE 46,98 0 
AR, UY, VE 44,61 0 
PY, UY, VE 34,69 0 

BR, AR, PY, UY 82,66 1 
BR, AR, PY, VE 93,98 1 
BR, AR, UY, VE 91,61 1 
BR, PY, UY, VE 78,69 1 
AR, PY, UY, VE 52,98 1 

BR, AR, PY, 
UY, VE 100 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

A hipotética adesão da Venezuela gera uma redistribuição de pesos que  torna os 

índices de Banzhaf mais equilibrados do que no cenário V. O Brasil passa a não ser jogador 

crítico em todas as coalizões vencedoras, perdendo cerca de 36 pontos percentuais no índice 
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de poder. Os outros três países que atualmente integram o parlamento passam a usufruir de 

um índice de 9% ao invés de 0%, assim como a Venezuela na conjuntura em questão.  

 

5.3.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 Ao se contrapor os seis cenários, é possível analisar algumas questões interessantes 

sobre a representação no Parlasul. Primeiramente, como pode ser notado na Figura 3 abaixo,  

observa-se que nas quatro situações reais (Cenários I, II, III e IV), o Brasil terá o maior poder 

de influenciar na decisão quanto a representação for implementada por completo em 2014. O 

mesmo não ocorre com os outros três países, que durante a fase de voto paritário mostraram 

ter o maior índice comparando-se ao resultado que obtiveram nos demais contextos. 

 

Figura 3 – Evolução dos Índices de Banzhaf nos Seis Cenários 

 

Fonte: elaboração própria 

 

O sistema proposto por Penrose mostra-se longe do ideal quando considera os votos 

dos atuais membros representados no Parlasul. O Brasil seria o único jogador crítico de todas 

as coalizões vencedoras, de forma que apenas seria decidido o que fosse de sua vontade no 

plenário. Ao incorporar a Venezuela na Penrose Square Root Law, em contrapartida, faz-se  
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uma redistribuição dos pesos levando todos a ter o mesmo (9), exceto o Brasil, que contaria 

com 64.  

Particularmente quanto ao número de cidadãos representado por cada parlamentar, 

observa-se que os do Brasil são os mais prejudicados com o sistema de voto paritário. O 

Cenário III e, consequentemente, também o IV, mostram-se como os que mais beneficiam os 

dois países mais populosos. O Uruguai e o Paraguai, em contrapartida, não sofrem alteração 

durante os contextos por manterem sempre a quantidade de 18 parlamentares. 

 

Figura 4 – A Evolução da Proporção de Cidadãos Representados por Parlamentar  

 

Fonte: elaboração própria 

 

Por fim, questiona-se: em algum dos seis cenários os cidadãos dos diferentes países 

membros do Mercosul têm igual influência na tomada de decisão do parlamento? 

Para calcular o poder de voto de um cidadão e responder tal questionamento, utiliza-se o 

indicador seguinte: 

µi =
!i (kd )

1
2

!d (ki )
1
2

 

no qual d representa o país mais populoso e k representa a população. 
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A Tabela 23 abaixo mostra os resultados do indicador para os cidadãos dos países nos 

seis cenários propostos: 

 

Tabela 23 – Poder de Voto de um Cidadão por País – Parlasul  

Membro 
µi  

Cenário I 

µi  

Cenário II 

µi  

Cenário III 

µi  

Cenário IV 

µi  

Cenário V 

µi  

Cenário VI 
Brasil 1 1 1 1 1 1 

Argentina 2,21 0,75 0,75 0,14 0 0,31 
Paraguai 5,61 1,91 1,91 0,36 0 0,79 
Uruguai  7,84 2,67 2,67 0,51 0 1,10 

Venezuela -- --  -- 0,17 -- 0,38 
Fonte: elaboração própria 

 

Ao analisar os resultados deste indicador para os Estados Partes do Mercosul, nota-se 

que o Cenário I, a fase de voto paritário, é aquela na qual há uma distribuição menos 

equitativa do poder de voto entre os cidadãos. Afinal, um habitante do Uruguai tem 

aproximadamente 8 vezes mais influência na decisão do que um cidadão do Brasil, país mais 

populoso. Os Cenários II e III, por sua vez, têm exatamente os mesmos resultados, dado que 

os membros do Mercosul têm os mesmos índices de Banzhaf em ambos. Observa-se uma 

situação na qual os cidadãos passam a ter um poder de voto mais aproximado, mas ainda 

bastante destoante, já que um habitante do Uruguai teria três vezes mais impacto do que um 

da Argentina, por exemplo.   

O Cenário IV, situação hipotética na qual a Venezuela faria parte do Parlasul com 

poder de voto, mostra resultados mais distribuídos, mas os cidadãos de países menos 

populosos ainda estariam sendo favorecidos, com influência maior que a Venezuela e a 

Argentina. Esta última, ressalta-se, seria a que apresentaria cidadãos com menor influência, 

menos tendo mais assentos do que o Paraguai e o Uruguai. 

No que diz respeito ao Cenário V, como os índices de Banzhaf já mostravam que o 

Brasil seria jogador crítico em todas as coalizões vencedoras enquanto os outros países não o 

seriam nenhuma vez, era esperado que o resultado do indicador de poder de influência dos 

cidadãos dos demais países fosse zero, como foi encontrado. O Cenário VI, que considera o 

sistema proposto por Penrose supondo a adesão da Venezuela é o que resulta numa 

distribuição mais equitativa do poder de voto entre os cidadãos dos distintos países. 
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Entretanto, é interessante notar que um cidadão da Argentina teria o indicador mais baixo 

(0,31) de todos, sendo ela a segunda maior população do bloco.  

O fator-chave de tamanha diferença entre os índices de Banzhaf e no próprio indicador 

de poder do cidadão está, certamente, na população. Mesmo utilizando a Penrose Square Root 

Law, não foi possível eliminar tamanha disparidade entre o Brasil e o Uruguai, caso mais 

extremo. Como pode ser visto na Figura 5 abaixo, o Brasil tem cerca de 80% da população 

mercosulina, enquanto a Argentina tem 16%, ou seja, já há entre os dois maiores membros 

uma grande divergência. O Paraguai conta 3% do total e o Uruguai, 1%. 

 
 

Figura 5 – Composição Populacional do Mercosul (%) 

 
Fonte: elaboração própria com base nos dados do The World Factbook 2011 

 
  

Ao se considerar a adesão da Venezuela, entretanto, os pesos populacionais ficam 

mais próximos, como pode ser visto na Figura 6. O quinto país passa a representar 10% da 

população mercosulina total, levando o Brasil a perder oito pontos percentuais. A Argentina 

mantém-se em segundo lugar, com 15% enquanto o Uruguai mantém-se sendo apenas 1% e o 

Paraguai passa a representar 2% do bloco. 
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Figura 6 – Composição Populacional do Mercosul – Considerando Adesão da Venezuela (%)  

 
Fonte: elaboração própria com base nos dados do The World Factbook 2011 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 O Mercosul e a União Europeia surgiram em continentes, épocas e contextos 

completamente distintos. Evidentemente, o primeiro “não é uma reprodução defasada no 

tempo do esquema europeu” (ALMEIDA, 1996, p.122). A comparação entre eles, entretanto, 

pode ressaltar os elementos passíveis de possibilitar uma maior integração, motivo pelo qual 

optou-se pela Política Comparada. Em termos de complexidade, cabe mencionar que o 

Parlasul e o Parlamento Europeu em seu início em muito se assemelham, como foi analisado 

no Capítulo 3. O presente estudo compartilha com Dri (2009) a ideia de que o clássico 

julgamento de que há uma grande distância entre o Mercosul e a UE em termos de 

institucionalização não ocorre no corte temporal que marca o início da dimensão parlamentar 

europeia. Provavelmente a maior diferença entre eles seria a manutenção de uma lógica de 

soberania nacional no caso mercosulino. A este respeito, Medeiros faz questão de ressaltar 

que “há que se recordar que a União Europeia e o Mercosul pertencem a categorias de 

integração distintas, a primeira almejando a integração de países desenvolvidos, o segundo 

aspirando à colaboração entre nações em vias de desenvolvimento” (2002, p. 9). Ademais, 

deve-se igualmente considerar que o atual Parlamento Europeu foi resultado de um longo 

procedimento por meio do qual gradualmente foi adquirindo mais competências.  

 É evidente que cada região demanda uma estrutura de desenvolvimento própria, de 

acordo com suas proporções e necessidades. Isto não significa, contudo, que não seja possível 

reproduzir um modelo adaptado para o Cone Sul. O passo rumo à uma maior dimensão 

democrática já foi dado com a criação de um parlamento, que, por apenas por sua existência, 

insere a variável “povo” na estrutura regional. As eleições diretas pelos deputados, por sua 

vez, torna-o o primeiro corpo a pressupor uma interação direta com a sociedade, já que todos 

os outros órgãos se compõem de indivíduos indicados por outros. Trata-se, igualmente, de 

uma mudança na própria concepção do Mercosul como um mero acordo comercial à medida 

que o Parlasul incorpora a cidadania, mesmo que ainda não diretamente no processo de 

decision-making do bloco. A inovação está na iniciativa de uma integração também política e 

não apenas econômica. A importância de um parlamento eleito por sufrágio universal  é 

também de caráter prático e pode ter impactos na vida cotidiana dos cidadãos, como 

comentam Ribeiro & Reis:  
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“No Brasil, parte do trigo que é utilizado para a fabricação do pão, 
consumido por milhões de brasileiros, provêm do mercado argentino. 
Esse trigo chega ao padeiro brasileiro com alíquota zero na taxa de 
importação. O pãozinho que todo brasileiro come ou qualquer outro 
alimento que tenha como insumo um produto que se beneficia da 
redução tarifária obtém uma sensível redução na composição do preço 
final. Nesse sentido, surge a pergunta: algo que afeta diretamente ao 
bem- estar, ao direito de alimentação, de sobrevivência do cidadão, 
não deve ser decidido também por representantes eleitos diretamente 
pelo povo?” (RIBEIRO & REIS, 2007, p.163) 
 

 A relevância de uma proporcionalidade ponderada está justamente na possibilidade de 

tornar uma instituição mais representativa dos Estados Membros. Afinal, “o número de 

parlamentares são instrumentos que legitimam os atos do parlamento perante as instituições 

do Mercosul e podem impulsionar sua atuação” (DRI, 2009, p.15). O problema reside na 

forma de obter o número de assentos adequado. Por mais que processos de integração regional 

não possam ser traduzidos puramente por meio da matemática, já que são situações que dizem 

respeito à política, é necessário algum método que determine uma proporcionalidade com a 

máxima convergência possível entre os dois mundos.  

 A representação cidadã é uma iniciativa que busca aproximar os países membros do 

Mercosul sem que se desconsidere a diferença existente entre eles. Como pôde ser notado na 

análise dos resultados no Capítulo 5, a divergência populacional é extrema, o que se traduz 

em enorme dificuldade para que nenhum dos países seja sobre-representado ou prejudicado, 

motivo pelo qual as negociações pelos assentos acabaram por se prolongar.  

 Como foi abordado no Capítulo 2, há uma forte relação entre a dimensão popular e a  

legitimidade ao se tratar de um âmbito parlamentar sob uma perspectiva habermasiana. Os 

números definidos para a 1a e a 2a etapa da representação cidadã, ressalta-se, não modificam 

em absolutamente nada no poder de cada país de influenciar a decisão final do parlamento. 

Entretanto, as duas mostram-se, como já era o esperado, mais representativas da realidade 

populacional do que a fase de voto paritário. A legitimidade do sistema poderia, contudo, ser 

questionada pela Argentina, que acaba por ter o mesmo poder de influência que os países 

menores. A adesão da Venezuela mostrou-se como positiva apenas para o Brasil – e para si, já 

que elevou o seu peso e reduziu consideravelmente o dos demais.  

 O sistema proposto por Penrose, por fim, mostrou-se inadequado para uma situação 

com poucos jogadores de dados demográficos tão opostos, tendo favorecido completamente o 

Brasil e prejudicando os demais, que passaram a não influenciar em nada na decisão final do 
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parlamento. A ponderação incluindo a adesão da Venezuela, contudo, mostrou-se mais 

equitativa e legítima em termos de representatividade. É importante mencionar, ainda, que, 

apesar de mais justa do que o sistema de voto paritário, a adoção do critério em questão não 

confere aos cidadãos de cada país-membro o mesmo peso nas decisões do parlamento. O 

sistema proposto por Penrose seria mais equitativo neste sentido, se houvesse a entrada do 

quinto Estado Parte para equilibrar melhor os dados populacionais.  

 Para concluir, ressalta-se a conexão entre legitimidade, democracia e cidadania e o 

passo que está sendo tomado pelo Parlasul no sentido de reduzir o déficit democrático do 

bloco, permitindo uma participação, ainda que sem poder de voto, aos cidadãos do Mercosul. 

Afinal, em um processo de integração, a maior proximidade dos países no âmbito político 

acaba por afetar diretamente os habitantes de cada Estado-membro, sendo essencial que, para 

que seus anseios e demandas sejam supridos de forma ideal, as instituições mercosulinas 

tenham a capacidade de trazê-los para a escala regional. Nesta perspectiva, a questão da 

representação cidadã emerge como uma  

 

“decisão muito importante, porque o Mercosul quer promover não 
apenas o desenvolvimento e o comércio, mas também a democracia. 
Nada mais representativo de uma democracia do que um parlamento 
que seja o reflexo das populações. Chegamos a um acordo que é muito 
importante porque determina os números dessa representação 
proporcional. Isso nos permitirá organizar eleições diretas, o que vai 
criar uma ligação muito mais forte do cidadão com os parlamentares. 
Isso vai tornar o processo diplomático mais complexo, porque teremos 
que conversar mais ainda, mas certamente também mais legitimo” 
(Celso Amorim - AGÊNCIA SENADO, 18/20/2010) 
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