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RESUMO 

 

O presente estudo trata da livre circulação de trabalhadores, na etapa mercado 

comum, do processo de integração econômica regional do Mercado Comum do Sul 

(Mercosul). 

Inicialmente, esta pesquisa procura identificar as questões jurídicas indispensáveis 

à concretização da livre circulação de trabalhadores, em qualquer etapa mercado comum dos 

processos de integração econômica regional. A partir da referida identificação, aborda 

especificamente a livre circulação de trabalhadores no Mercosul.  

Também analisa, de forma crítica, o tratamento jurídico brasileiro aplicável à 

circulação dos trabalhadores estrangeiros, atualmente composto pelo Estatuto do Estrangeiro 

(Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980) e pelo Decreto que o regulamenta (Decreto n. 86.715, 

de 10 de dezembro de 1981). Pretende verificar, essencialmente, o grau de adequação dos 

referidos diplomas legais às exigências da futura livre circulação de trabalhadores no interior 

do bloco regional Mercosul. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Circulação do trabalhador estrangeiro; integração 

econômica regional; livre circulação de pessoas; livre circulação de trabalhadores; livre 

circulação no Mercosul; liberdades comunitárias; Mercado Comum do Sul; Mercosul.  
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ABSTRACT 

 

 The current study it is about the freedom of movement of workers in the common 

market phase on the process of regional economic integration of the ‘Mercado Comum do 

Sul’, as known as Mercosul. 

 At first, this research identifies the main law issues not dispensable to stabilize the 

freedom of movement of workers in any common market phase on the process of regional 

economic integration. From this identification, it is possible to be specific about the freedom 

of movement of workers on Mercosul. 

 It also analyses, in a critical way, the legal position of migrant workers in 

Brazilian law, supported by ‘Estatuto do Estrangeiro’ (Law 6.815 by 08/19/1980) and by the 

decree that support it (Decree 86.715 by 12/10/1981). 

 This way the objective is verify, essencialy, how we can apply the above-

mentioned statues in agreement with the requests of the free future movement of  workers in 

the economic community - Mercosul. 

 

 KEY WORDS: Movement of migrant workers; regional economic integration; 

freedom of movement of persons; freedom of movement of workers; freedom of movement in 

Mercosul; freedons of the communities; Mercado Comum do Sul – Mercosul. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo trata da livre circulação dos trabalhadores na etapa mercado 

comum, do processo de integração econômica regional do Mercado Comum do Sul 

(Mercosul), bem como sua relação de adequação com a atual legislação da República 

Federativa do Brasil acerca da matéria. 

 O objetivo geral deste trabalho consiste na identificação das questões jurídicas 

indispensáveis à concretização da livre circulação de trabalhadores em qualquer etapa 

mercado comum dos processos de integração econômica regional.  

 A partir da identificação das citadas questões, objetiva examinar a livre circulação 

de trabalhadores no Mercosul, em especial, sua compatibilidade com a atual legislação 

brasileira pertinente à matéria. 

 O presente trabalho busca, através da análise do tratamento normativo e 

doutrinário nacional e estrangeiro dispensado à matéria em tela, contribuir para a viabilização 

da iminente livre circulação de trabalhadores no Mercosul. 

 A esfera jurídica não deve ignorar os fatos econômico-sociais em transformação, 

dentre os quais, destacam-se os processos de integração econômica regional. Às instituições 

de ensino superior compete uma atuação diferenciada na criação e sedimentação de estudos 

jurídicos que contribuam para o atendimento dessas novas necessidades. 

No referido contexto, a temática em análise adquire especial relevância, devido à 

existência de um ainda escasso tratamento doutrinário sobre o Mercosul, tornando seu estudo 

igualmente estimulante e necessário. 

Esta abordagem faz-se importante, na medida em que insere e analisa criticamente 

a livre circulação de trabalhadores no atual processo de formação do Mercosul. E todas as 

questões trabalhistas representam tema de crucial importância para as sociedades em geral, 
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especialmente para as de Estados econômico e socialmente deficitários como os latino-

americanos. 

Esta pesquisa jurídica apresenta caráter essencialmente dogmático, tendo em vista 

o fato de tratar criticamente o direito posto acerca da matéria, em especial o direito brasileiro 

e as normas do Mercosul. 

As atividades concentraram-se metodologicamente nas pesquisas bibliográfica e 

documental. Devido à própria natureza do assunto, utilizaram-se livros e artigos 

especializados, bem como jurisprudência e legislação nacionais e internacionais. 

Em relação ao sistema de citação, por corresponder à tendência predominante na 

atualidade, optou-se pelo sistema autor-data. Devido à natureza acadêmica deste trabalho, 

também foi considerada interessante a adoção de notas de esclarecimento, visando a uma 

melhor compreensão do tema pelo leitor.  

Este estudo distribui-se em oito capítulos interdependentes, de maneira que os 

anteriores contêm o embasamento teórico dos posteriores, permitindo a construção de um 

raciocínio linear e contínuo. 

O primeiro capítulo trata do conceito ‘integração econômica regional’. Também 

analisa a superação de situações de dificuldades como a principal causa responsável pela 

formação das integrações regionais. 

O segundo capítulo aborda as integrações econômicas regionais como processos 

constituídos por etapas crescentes de desenvolvimento, correspondentes ao grau de 

comprometimento pretendido pelos Estados-partes das respectivas integrações. Neste 

capítulo, ainda serão apresentadas as características indispensáveis a essas quatro etapas: zona 

de livre-comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. 
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O terceiro capítulo trata do mercado comum, etapa da integração econômica 

regional objetivada pelo Mercosul. Também investiga os motivos essenciais que levaram os 

Estados-partes do Mercosul a essa avançada opção. 

No quarto capítulo serão expostas, de maneira mais aprofundada, as denominadas 

quatro liberdades comunitárias, com especial ênfase para a livre circulação de pessoas. 

Liberdades essas que representam as características essenciais de qualquer mercado comum. 

O quinto capítulo examina detalhadamente as principais questões pertinentes à 

livre circulação de trabalhadores, parcela da livre circulação de pessoas de interesse direto 

para esta obra. 

O sexto capítulo estuda o tratamento dispensado à livre circulação de 

trabalhadores pelo antigo Mercado Comum Europeu, por ser o único exemplo de integração 

regional que implantou integralmente a referida etapa. 

O sétimo capítulo trata do ainda escasso tratamento jurídico referente à livre 

circulação de trabalhadores no âmbito do Mercosul. Aborda não somente as normas já 

existentes, mas também os estudos e propostas em andamento. 

Finalmente, o oitavo e último capítulo analisa o tratamento jurídico brasileiro 

aplicável à circulação dos trabalhadores estrangeiros, atualmente composto pelo Estatuto do 

Estrangeiro (Lei n. 6.815, de 19. 08. 80) e pelo Decreto que o regulamenta (Decreto n. 86.715, 

de 10. 12. 81). Busca verificar o grau de adequação dos referidos diplomas legais às 

exigências da futura livre circulação de trabalhadores no Mercosul.  
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CAPÍTULO 1 

 

INTEGRAÇÃO REGIONAL: ALTERNATIVA PARA IMPEDIR OU SOLUCIONAR 

CRISES 

 

O presente trabalho não constitui um estudo da evolução histórica das tentativas 

de integrações regionais. Entretanto, entendeu-se que a análise de dois importantes aspectos 

pertinentes à referida evolução seria de grande utilidade para a melhor compreensão e 

fundamentação desta obra. 

Os dois aspectos correspondem: à delimitação do sentido da expressão ‘integração 

regional’ nesta pesquisa e à observação da constante presença de duas forças opostas em 

relação à implantação da referida idéia.    

Resta ainda esclarecer que as duas partes iniciais deste capítulo abordarão os 

citados aspectos de maneira abstrata, enquanto as últimas partes os analisarão através de dois 

exemplos concretos de integração regional bastante significativos. 

 

1. 1 A delimitação da expressão integração regional 

 

Historicamente, mais de uma vez houve quem defendesse os ideais de 

aproximação, unificação ou integração entre os povos componentes de uma mesma região 

geográfica (CEREXHE, 1979, p. 11). A título de exemplo, pode-se citar Willian Penn1; 

Jeremias Bentham2; Vattel3; H. A. L. Heeren4; Johann Caspar Bluntschli5; James Lorimer6; 

                                                           
1 Willian Penn publicou o obra ‘Essay towards the present and future peace of Europe by the establishment of an 
European Dyet, parliament of ententes’ no ano de 1693. Nesta obra, defendeu a criação de uma Dieta européia 
com 90 membros, cujo número de representantes de cada Estado seria determinado pela importância econômica 
e demográfica dos mesmos (MELLO, 1996, p. 82). 
2 Entre os anos de 1786 e 1789, Jeremias Benthan escreveu ‘Plano para uma paz universal e perpétua’, propondo 
a formação de Dieta, exército e tribunal de arbitragem europeus (QUADROS, 2004, p. 32; MELLO, 1996, p. 
82). 
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Saint-Simon7; Simón Bolívar8. 

Ainda que a idéia de aproximação tenha sido uma constante na noção de 

integração regional, o conceito desta última sofreu consideráveis transformações ao longo dos 

anos. Devido a tal circunstância, a precisa delimitação da expressão ‘integração regional’ foi 

considerada o primeiro aspecto relevante a ser analisado no presente capítulo. 

O sentido de ‘integração regional’, de interesse para esta obra, apenas surgiu e se 

desenvolveu em meados do século XX, mais precisamente após o término da Segunda Guerra 

Mundial. Até o citado marco histórico, o termo ‘integração regional’ estava estruturalmente 

desorganizado e quase exclusivamente relacionado ao aspecto político, consoante se verá a 

seguir (BARZA, 1993, pp. 02, 38, 51, 78)  

Até o final da primeira metade do século XX, as tentativas de integração regional 

                                                                                                                                                                                     
3 Em ‘O direito das nações’, Vattel escreveu: “A Europa forma um sistema político no qual as Nações que 
habitam esta parte do mundo estão ligadas num único corpo por suas relações e seus interesses. Já não é, como 
em tempos pretéritos, uma pilha confusa de peças soltas, cada uma das quais sem quase nenhuma preocupação 
para com as demais e raramente se dando ao trabalho quanto ao que não as afetasse imediatamente. A atenção 
constante dos soberanos quanto a tudo o que ocorre, o costume de ter ministros residentes, as negociações 
contínuas que têm lugar, fazem da Europa moderna uma espécie de república (comunidade), cujos membros – 
cada um independente, mas todos unidos por um interesse comum – unem-se para a manutenção da ordem e para 
a preservação da liberdade” (sem data, seções 47-48). 
4 H. A. L. Heeren foi um grande historiador dos sistemas de Estados. Escreveu, durante a suspensão da ocupação 
napoleônica, ‘História do sistema político da Europa e de suas colônias’ (WATSON, 2004, p. 294). No prefácio 
da citada obra, afirmou: “Quem quer que se decida a escrever a História de qualquer sistema de Estados, em 
especial com o que queremos dizer a união de vários Estados contíguos que se assemelhem entre si em seus 
modos, religião e grau de aprimoramento social, unidos por uma reciprocidade de interesses, deveria possuir, 
acima de todas as coisas, uma concepção correta de seu caráter geral. No sistema europeu de Estados, é obvio 
que esse caráter tem de ser buscado em sua liberdade interna, ou, em outras palavras, na independência mútua de 
seus membros, por mais desproporcionados que eles possam ser em outros aspectos com relação ao poder físico. 
É esse traço que distingue tal sistema de um de categoria oposta, ou seja, onde existe uma preponderância 
reconhecida de um dos Estados-membros” (1834, prefácio).    
5 No ano de 1881, Johann Caspar Bluntschli propôs a criação de uma espécie de associação de Estados europeus, 
através de um estudo sobre a organização da União Européia. Neste trabalho previu: a formação de um 
Legislativo, composto não apenas por representantes dos governos, mas também por representantes dos povos 
europeus e a rotatividade, a cada quatro anos, do local da cidade-sede do Conselho da Europa e do Senado 
europeu (MELLO, 1996, p. 83). 
6 James Lorimer propôs a formação de um Estado federal europeu, no qual haveria Senado e Câmara de 
Deputados europeus (MELLO, 1996, p. 83). 
7 Em 1814, Saint-Simon, no próprio título de sua obra, já alertava para a necessidade de integração: ‘Da 
organização da sociedade européia ou da necessidade e dos meios de juntar os povos da Europa numa só unidade 
política, conservando em cada um sua independência nacional’ (QUADROS, 2004, p. 32)  
8 Em 1815, Simón Bolívar defendia através da Carta da Jamaica: “É uma idéia grandiosa pretender formar de 
todo o Novo Mundo uma só nação, com um só vínculo que ligue suas partes entre si e com um todo. Já que tem 
uma origem, uma língua, os mesmos costumes e uma religião, deveria, por conseguinte, ter um só governo que 
confederasse os diferentes Estados que venham a formar-se” (PILETTI, PRAXEDES, 1995, p. 31). Desde logo, 
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corresponderam essencialmente a apelos de aproximação política e cultural. Para seus 

defensores, a valorização da solidariedade, e não da exacerbação do individualismo, seria o 

meio mais adequado para a preservação da paz e o crescimento dos membros de uma mesma 

região9.  

Naquela época, o entusiasmo dos defensores da integração regional ainda não 

vinha acompanhado de propostas mais concretas, dotadas de planejamento técnico, 

especialmente no que se refere a setores estratégicos como o econômico. Daí porque 

considera-se a expressão ‘integração regional’, até o final da Segunda Guerra Mundial, como 

pertencente a uma primeira fase de sua evolução. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a noção de ‘integração regional’ sofreu 

significativas modificações. Passou a ser caracterizada principalmente pelo seu aspecto 

econômico, e não mais quase exclusivamente pelo ponto de vista político (BARZA, 1993, pp. 

38, 41).  

A referida circunstância ocorreu de maneira tão intensa, que a própria designação 

‘integração regional’ foi alterada. Recebeu o qualificativo ‘econômica’, passando a 

denominar-se ‘integração econômica regional’ (BARZA, 1993, pp. 38, 41). 

A partir de então, estudiosos da área econômica estabeleceram teorias a respeito 

dessa nova fase das integrações. E, apesar de entendê-las como processos dinâmicos 

essencialmente voltados para a aproximação das economias nacionais10, não desconheceram a 

necessidade do disciplinamento jurídico do fenômeno, a fim de que o mesmo pudesse 

desenvolver-se satisfatoriamente (BARZA, 1993, p. 43). 

Outro ponto importante refere-se à ausência de tratados internacionais que 

                                                                                                                                                                                     
ressalta-se que Simón Bolívar foi de grande importância para um dos exemplos concretos de integração regional 
analisados neste capítulo.  
9 Reveja os exemplos contidos nas notas explicativas n. 1a 8. 
10 Nesse sentido, vale transcrever os conceitos econômicos de Belter Garré Copello: “Processo mediante o qual 
dois ou mais países procedem a abolição gradual e imediata, das barreirras discriminatórias existentes entre eles 
com o propósito de estabelecer um só espaço econômico” (1991, p. 156) e de Bela Balassa : “A integração 
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conceituem satisfatoriamente os processos de integração econômica regional11. Tal fato 

acabou por transferir informalmente à doutrina jurídica a referida missão (MELLO, 1996, p. 

92). 

A doutrina jurídica não discordou das teorias econômicas. Também considerou as 

integrações econômicas regionais como processos graduais, compostos por estágios que 

compõem seu crescente nível de seu desenvolvimento12 (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 52).  

Mesmo seguindo as teorias econômicas, a doutrina jurídica apresentou importante 

contribuição própria à teoria das integrações econômicas regionais. Exemplificando tal 

afirmação, é possível citar a importante observação da ocorrência de supranacionalidade em 

algumas hipóteses de integração econômica regional (União Européia); enquanto outras 

optaram apenas pela interestatalidade entre seus Estados-partes (Mercosul)13.  

Outro bom exemplo dessa contribuição da doutrina jurídica consiste na 

observância dos reflexos causados pela supranacionalidade, existente em algumas integrações 

econômicas regionais, sobre o tradicional conceito de soberania14. 

                                                                                                                                                                                     
regional é o resultado de um processo político entre governos, visando à redução parcial ou total de barreiras 
limitadoras do comércio recíproco” (1961, p. 34).  
11 Exemplificando esse tipo de ausência, pode mencionar-se a própria Carta das Nações Unidas, firmada em 26 
de junho de 1945. Apesar de, no Capítulo VIII, tratar especificamente do tema ‘Acordos regionais’, a citada 
Carta não definiu as integrações econômicas regionais.  
Em seu art. 52. 1 estabeleceu: “Nada na presente Carta impede a existência de acordos ou de entidades regionais, 
destinadas a tratar dos assuntos relativos à manutenção da paz e da segurança internacionais que forem 
suscetíveis de uma ação regional, desde que tais acordos ou entidades regionais e suas atividades sejam 
compatíveis com os propósitos e princípios das Nações Unidas”. Nesse e nos demais artigos relativos aos 
acordos regionais, não dispôs sobre esse tipo de entidade essencialmente econômica (as integrações econômicas 
regionais). Apenas preocupou-se, de maneira quase exclusiva, com as possíveis questões que envolvessem a paz 
e a segurança regionais.  
12 A respeito do tema, José Ângelo Estrella Faria afirma: “Cada etapa compreende a anterior e mais algum 
aspecto, pelo que elas compõem uma escala de intensidade crescente” (1993, p. 34).  Faz-se pertinente ressaltar 
que as referidas etapas serão tratadas no capítulo seguinte. 
13 Eugênia Cristina Nilsen Ribeiro Barza afirma: “Partindo da estrutura organizacional, a doutrina distingue as 
integrações econômicas regionais realizadas e efetivadas através de uma organização internacional ou de 
organizações supranacionais” (1993, p. 49). 
14 Apesar de não ser objeto desta pesquisa, vale a pena exemplificar a referida contribuição, através da 
transcrição das palavras de J. J. Gomes Canotilho sobre ambas as questões. Afirma o mestre: “O Estado 
constitucional democrático de direito tal como se sedimentou a partir da modernidade política é, como dissemos, 
um ponto de partida e nunca um ponto de chegada. Como ponto de partida constitui uma tecnologia jurídico-
política razoável para estruturar uma ordem de segurança e paz jurídicas. Mas os esquemas político-
organizatórios, ou seja, os fenótipos organizativos não chegaram ao ‘fim da história’. A prova mais exuberante 
desta afirmação encontramo-la nos actuais fenómenos de integração interestatal ou de organizações políticas 
supra-estaduais (UE, Nafta, Mercosul)” (1999, pp. 229-230). E mais adiante: “O exercício comum de poderes 
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A doutrina econômica muitas vezes não atentou para essa variação entre 

supranacionalidade e interestatalidade, cometendo o equívoco de inserir a supranacionalidade 

à conceituação de integração econômica regional15.  

Na realidade, a supranacionalidade pode ou não ocorrer nas integrações 

econômicas regionais, a depender da escolha dos responsáveis pelos respectivos processos, 

que podem optar pela supranacionalidade ou pela mera interestatalidade (BARZA, 1993, p. 

43). O que não deixa de existir nas integrações econômicas regionais é o necessário 

comprometimento entre seus Estados-partes. 

A explanação acerca da variação do sentido da expressão ‘integração regional’, ao 

longo dos anos, importa para a melhor compreensão do Mercosul. Isso porque este, tendo sido 

constituído apenas no ano de 1991, pertence à fase das integrações regionais que privilegiam 

o setor econômico, ou seja, à fase das denominadas ‘integrações econômicas regionais’ 

surgidas após a Segunda Guerra Mundial. 

 

1. 2 A integração regional e a constante presença de duas forças opostas 

 

O segundo aspecto importante, a ser analisado nesta parte do capítulo, refere-se à 

constante presença de duas forças opostas ao início dos processos de integração regional. De 

um lado, encontram-se os defensores da integração regional, considerando-a o melhor meio 

                                                                                                                                                                                     
necessários à construção europeia implica naturalmente a deslocação de competências soberanas específicas do 
Estado Constitucional para a Comunidade Jurídica Europeia. Não está em causa a dissolução do Estado nacional 
(a ‘República Portuguesa é um Estado’) nem a aniquilação da essentialia da Constituição, mas o Estado 
constitucional passa a ter de compreender a ‘soberania’ e a ‘competência de competências’ de forma 
radicalmente diversa da que Bodin e Hobbes descreveram nas ‘vésperas do Leviathan’ (nascimento do Estado 
Moderno) (1999, p. 230). E ainda: “Mas se o Estado Constitucional soberano está morto nas suas pretensões de 
‘absoluto político’, a estadualidade constitucional é ainda um limite e um ponto de partida. (...) De qualquer 
modo, nenhuma ‘leitura constitucionalista’ poderá razoavelmente defender que a supranacionalidade e as amplas 
e sucessivas deslocações de competências deixaram incólume o Estado Constitucional clássico” (grifos do autor) 
(1999, pp. 231-232). 
15 A conceituação de Paul Streeten representa um ótimo exemplo desse tipo de equívoco da doutrina econômica. 
Afirma o citado autor: “A integração econômica depende da restauração da convertibilidade e da aceitação do 
livre câmbio; na definição planista, a integração assenta na coordenação de diferentes unidades econômicas por 
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de solucionar ou amenizar situações de crise; do outro, a relutância das elites políticas e 

econômicas dos possíveis futuros membros da integração em aceitar e apoiar esse tipo de 

iniciativa.   

No parágrafo anterior, foi utilizada a expressão genérica ‘integração regional’, e 

não a expressão ‘integração econômica regional’, porque essa presença de forças opostas 

existiu mesmo nos processos anteriores à fase das integrações econômicas da segunda metade 

do século XX.  

O surgimento de situações críticas possibilitou, por parte de alguns defensores, o 

entendimento das integrações regionais como a melhor forma de superar sérias dificuldades e 

proporcionar o crescimento dos membros das respectivas integrações (BARZA, 1993, p. 111). 

Entretanto, para que as propostas de integração regional se tornassem realidade, 

era indispensável que os mais influentes grupos de interesse dos futuros membros da 

integração aderissem à idéia. Caso contrário, tais propostas não passariam de mera abstração16 

(DEUTSCH, 1978, pp. 43, 255). 

Daí, parte-se para a exposição de algumas considerações sobre esses grupos de 

interesse. Em toda atividade política, os indivíduos agem conforme seus interesses por meio 

dos grupos de que participam; de outros grupos sobre os quais têm influência ou dos 

governos, quando podem influenciá-los (DEUTSCH, 1978, pp. 71, 100).  

Cada grupo de interesse é composto por um conjunto de pessoas, que espera uma 

recompensa, conjunta ou paralela, em conseqüência de determinada seqüência de 

acontecimentos. A fim de atingir a esperada recompensa, tendem a agir de maneira 

coordenada e solidária entre si (DEUTSCH, 1978, pp. 72-74). 

                                                                                                                                                                                     
um único plano central; numa definição de compromisso, a integração resulta da atribuição a autoridades 
supranacionais de funções estritamente limitadas” (grifo nosso) (1993, pp. 70-71). 
16 Karl Deutsch é bastante enfático e rigoroso em relação à questão, como bem demonstra a transcrição de suas 
palavras, da obra ‘Análise das relações internacionais’: “Como processo político, a integração tem um ‘ponto de 
decolagem’, quando não é mais um assunto de meia dúzia de profetas ou simpatizantes impotentes e 
desorganizados, mas se torna um movimento maior e mais coordenado, com poder significativo por detrás. 
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Essa expectativa de recompensa, vivida pelos diferentes grupos de interesse, nada 

mais é que sua esperança, ou de obter maior quantidade, ou de evitar a perda ou diminuição 

iminente de algo estimado (DEUTSCH, 1978, p. 72).  

O poder de influenciar os vários governos não é o mesmo para cada grupo de 

interesse. Existem grupos com grande, médio e pequeno poder. A extensão da força de cada 

um sobre determinados processos, como as integrações regionais, é medida pela sua 

habilidade em mudar os desfechos dos acontecimentos e em distribuir os resultados relativos a 

esses processos (DEUTSCH, 1978, pp. 61-62).  

Dessa forma, a opinião favorável ou desfavorável dos grupos de interesse mais 

importantes, sobre determinadas propostas e ações, como as relativas às integrações regionais, 

podem influir decisivamente no sucesso ou fracasso da mesmas (DEUTSCH, 1978, pp. 61-

62).  

Os grupos que representam as elites normalmente relutam em apoiar o início dos 

processos de integração regional. Essa resistência ocorre essencialmente porque a noção de 

integração regional, apesar de suas variações ao longo do tempo, sempre envolve elevado 

grau de comprometimento e interdependência entre seus membros17.  

A interdependência existente entre os membros da integração regional altera o 

comportamento dos grupos de interesse em relação a como seria esse mesmo comportamento, 

caso não existisse a integração. Ou seja, em decorrência desta, importantes grupos de 

interesse são forçados a agir de modo diverso do que normalmente adotariam (DEUTSCH, 

1978, p. 204). 

Essa probabilidade de alteração e até diminuição de poder, dos grupos 

                                                                                                                                                                                     
Antes da decolagem, uma proposta de integração é uma teoria; depois dela, é uma força”  (grifos do autor) 
(1978, p. 255).  
17 Vale transcrever as palavras de Karl Wolfgang Deutsch a respeito da existência dessa relação de 
interdependência na integração. Diz o autor: “Integração, assim, é um relacionamento entre partes componentes, 
no qual elas são mutuamente interdependentes e, conjuntamente, produzem propriedades do sistema que, como 
partes, não teriam” (1978, p. 208).  
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representantes das elites, motivou o desinteresse dos mesmos pela idéia de integração. Em 

conseqüência, houve a frustração de alguns projetos de integração regional, como por 

exemplo, o encabeçado por Simón Bolívar em princípios do século XIX18.  

Tais grupos de interesse apenas aceitaram iniciar um processo de integração 

regional, quando consideraram não haver outro caminho para amenizar ou solucionar 

eventuais crises vividas19. A mesma circunstância ocorreu com o Mercosul (BRANDÃO, 

1993, pp. 161-164; NOGUEIRA, 2000, p. 166). 

Nas partes seguintes deste capítulo, serão analisados dois paradigmáticos 

exemplos de tentativas de integração regional. No primeiro, está representada uma das 

hipóteses em que o desinteresse dos atores necessários ao êxito do processo foi superior à 

idéia da integração regional.  

Já no segundo exemplo, mostrar-se-á uma situação crítica de tal magnitude, que 

os grupos de interesse mais influentes passaram a considerar a integração regional como o 

único modo de superá-la.  

      

1. 3 Primeiro exemplo: o Bolivarismo 

 

A primeira tentativa de integração regional selecionada para análise ocorreu no 

início do século XIX, sendo também conhecida por Bolivarismo. A opção por tal escolha foi 

motivada por três fatores principais: exemplifica as integrações regionais de primeira fase; 

representa uma das tentativas pioneiras de integração na América Latina, mesma área 

geográfica do Mercosul e mostra uma hipótese em que as forças contrárias à formação da 

                                                           
18 Esta tentativa frustrada de integração regional será tratada mais detalhadamente na terceira parte deste 
capítulo.  
19 Karl Wolfgang Deutsch trata claramente do assunto, afirmando: “Ao longo desse processo de aprendizado 
social, as elites e populações relevantes precisam aprender a relacionar todas ou a maior parte de suas 
preocupações e questões políticas importantes com a questão da unificação; e precisam chegar a perceber essa 
questão claramente como decisão única e relativamente simples, livre da concorrência de propostas 
alternativas” (grifo nosso) (1978, p. 257). 
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integração regional prevaleceram. 

A era das revoluções, iniciada com a independência dos Estados Unidos da 

América e consolidada com as Revoluções Industrial e Francesa, deixou em desvantagem os 

Estados ibéricos. Estes ainda estavam apegados ao mercantilismo colonialista, que dificultava 

o livre comércio, e, conseqüentemente, seu desenvolvimento industrial (VICENTINO, 1991, 

p. 231). 

Naquela época, a indústria capitalista inglesa assumia o domínio da economia 

européia, preocupando-se basicamente com a obtenção de mercados consumidores para seus 

produtos industrializados e de mercados fornecedores de matérias primas para suas indústrias 

(AQUINO, ALVARENGA, FRANCO E LOPES, 1990, pp. 158-160). 

A Inglaterra tinha grande interesse na independência das áreas coloniais 

espanholas, já que tal acontecimento eliminaria as barreiras monopolistas comerciais e 

representaria o surgimento de novos mercados, indispensáveis ao progresso industrial inglês 

(AQUINO, ALVARENGA, FRANCO E LOPES, 1990, pp. 158-160).  

Esse interesse levou a Inglaterra a apoiar decisivamente a emancipação latino-

americana, chegando mesmo a financiar suas guerras de independência, cujo auge ocorreu 

entre os anos de 1817 e 1825. No final daquele período, o republicano Simón Bolívar foi 

considerado o principal líder das lutas em questão20 (AQUINO, ALVARENGA, FRANCO E 

LOPES, 1990, p. 175-177; VICENTINO, 1991, pp. 231-234)  

Após sua emancipação, as ex-colônias espanholas conheceram graves 

dificuldades, próprias das circunstâncias nas quais ocorreu a independência. As áreas 

envolvidas tinham acabado de emancipar-se da metrópole, após períodos de luta bastante 

difíceis e conturbados. Além disso, sofriam com as tentativas de estruturação e a conseqüente 

desorganização político-econômica (VICENTINO, 1991, pp. 231-241). 

                                                           
20 Simón Bolívar, com apoio inglês, organizou um exército regular. Libertou a Venezuela em 1817; a Colômbia 
em 1819 e o Equador em 1821, dirigindo-se posteriormente para o Peru (VICENTINO, 1991, p. 234). 
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Antes e depois daquele período, Simón Bolívar esforçou-se, através de atos e 

escritos, pela defesa da integração regional como a melhor saída para esse contexto de 

dificuldades21 (SANTOS, 1997, pp. 19-20). Tentou, em 1826, apenas um ano após a 

emancipação, a criação de uma Confederação dos Estados Americanos, visando ao 

fortalecimento desses Estados durante a fase de estruturação22 (BARZA, 1993, p. 09; 

JAEGER JÚNIOR, 2000, pp. 18-19). 

Para Simón Bolívar concretizar seu ideal de unidade política na região, não 

poderia prescindir do apoio das elites locais. Ainda mais porque essa tentativa de integração 

regional encontrava a oposição das potências mundiais da época23.  

Os esforços de Simón Bolívar, em torno da viabilização da integração regional, 

não conseguiram subjugar a resistência, das oligarquias e autoridades locais, à idéia de 

comprometimento com os demais membros da futura integração. Dessa maneira, também não 

venceu a oposição inglesa à formação de uma América do Sul forte e coesa, que pudesse 

obstaculizar as próprias expansões inglesas (AQUINO, ALVARENGA, FRANCO E LOPES, 

1990, p. 177; VICENTINO, 1991, pp. 233-234). 

Quando constatou o fracasso do seu projeto, que correspondeu à primeira 

manifestação do pan-americanismo, renunciou ao poder. Faleceu no ano de 1830, com apenas 

quarenta e sete anos, frustrado no seu ideal de unificação da América do Sul (AQUINO, 

ALVARENGA, FRANCO E LOPES, 1990, p. 177). 

                                                           
21 Na sua famosa Carta da Jamaica, de 06 de setembro de 1815, salientou seu pensamento integracionista de ver 
formar-se na América a maior nação do mundo (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 18). Como bem salienta Elizabeth 
Accioly, Simón Bolívar “anteviu ser a integração o único caminho para o sucesso econômico e cultural da 
América Latina” (1996, p. 43). 
22 Simón Bolívar defendia: “É uma idéia grandiosa pretender formar de todo o Novo Mundo uma só Nação, com 
um vínculo que ligue suas partes entre si e com um todo. Já que tem uma origem, uma língua, os mesmos 
costumes e uma religião, deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os diferentes Estados que 
venham a formar-se” (PILETTI, PRAXEDES, 1995, p. 31). Ou seja, Simón Bolívar desejava uma América do 
Sul livre, unida e forte. Seu lema era “Uni-vos, ou o caos os devorará” (VICENTINO, 1991, p. 233). 
23 A Inglaterra, que havia apoiado Simón Bolívar, inclusive financeiramente, em relação à independência das ex-
colônias espanholas, era agora sua adversária. Essa mudança ocorreu, porque o interesse inglês em relação a elas 
resumia-se ao término do monopólio comercial. A Inglaterra jamais se interessou ou mesmo aceitou o 
desenvolvimento das ex-colônias como possíveis futuras potências adversárias (VICENTINO, 1991, pp. 234-
235). 
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A tentativa frustrada ora analisada, conforme observou-se, ainda se caracterizava 

pela prevalência do caráter político-ideológico e pela estrutura desorganizada. Ainda lhe 

faltava a conformação predominantemente econômica e técnica, que apenas surgiu com as 

integrações econômicas regionais de meados do século XX. Mesmo não logrando êxito, o 

Bolivarismo mereceu destaque por seu pioneirismo na América do Sul (BARZA, 1993, pp. 

03, 16, 58). 

 

1. 4 Segundo exemplo: a União Européia 

 

A atual União Européia, segundo exemplo de integração regional eleito para ser 

analisado neste capítulo, surgiu na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Os principais 

motivos de sua escolha foram três: corresponde à maior e mais antiga integração econômica 

regional de toda a história; constitui o principal modelo para o Mercosul e representa uma 

hipótese de prevalência das forças favoráveis à formação da integração regional.  

Também considerou-se adequada a exposição de algumas considerações sobre 

determinados antecedentes próximos ao surgimento da integração européia. Esses 

antecedentes, que salientam as modificações sofridas pela expressão ‘integração regional’, 

datam do período localizado entre as duas Grandes Guerras Mundiais. 

Após a Primeira Guerra Mundial, mais precisamente em 1924, o Manifesto Pan-

Europeu alertou para a importância da união entre os Estados europeus24. Apesar de aprovado 

em Viena e da existência de um teórico compromisso, assumido pelos Estados europeus, de 

esforçarem-se pelo estabelecimento de uma aliança entre os mesmos, o Manifesto Pan-

Europeu não obteve efetivos reflexos concretos.  

                                                           
24 O Manifesto Pan-Europeu alertava para a importância da união da Europa, utilizando as seguintes palavras: 
“Com uma ligeireza inconcebível, a Europa joga o seu destino, com uma cegueira inconcebível recusa ver o que 
vem, com uma passividade inconcebível deixa-se arrastar para as piores catástrofes que jamais ameaçaram um 
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Em verdade, o Manifesto era apenas um apelo, um alerta sobre a grave crise que 

se instalava, e sobre o entendimento da integração regional como meio de evitá-la. Faltava-lhe 

o estabelecimento de bases definidas para a viabilização desse objetivo, através de uma 

proposta concreta dotada de planejamento técnico (ACCIOLY, 2004, p. 43).  

A referida circunstância ocorreu, porque as tentativas de integração regional da 

primeira fase, anteriores ao término da Segunda Guerra Mundial, apresentam aquele tipo de 

deficiência como característica principal.  

Ao Manifesto Pan-Europeu também faltou o efetivo apoio dos governantes e dos 

mais importantes grupos de interesse. Na realidade, ambos ainda buscavam outros meios de 

superar as dificuldades vividas, sem que fosse exigido tão elevado comprometimento entre os 

possíveis Estados-partes. 

A mesma falta de repercussão ocorreu em 1929, na Sociedade das Nações. 

Naquela ocasião, o presidente do Conselho de Ministros francês, Aristide Briand, lançou um 

apelo aos Estados europeus, no sentido do estabelecimento de uma união entre os mesmos, 

através de uma espécie de vínculo federal25 (CEREXHE, 1979, p. 11).  

Desta vez, a idéia de integração regional já começava a sinalizar alguns traços da 

sua futura e próxima concepção: a preocupação predominantemente econômica, típica das 

posteriores integrações econômicas regionais. 

Ainda naquele mesmo ano de 1929, quando a Europa viu-se gravemente atingida 

pela histórica crise econômica mundial, as autoridades competentes dos vários Estados 

europeus preteriram a idéia de aproximação, em favor do nacionalismo exacerbado e da 

procura por soluções isoladas.  

                                                                                                                                                                                     
continente. A salvação reside na Pan-Europa, na reunião de todos os Estados democráticos do continente num 
agrupamento político e econômico internacional” (CEREXHE, 1979, p.11). 
25 No referido discurso, Aristide Briand afirmava: “Nos últimos anos, tenho-me empenhado ativamente na 
propaganda de uma idéia que tem sido qualificada de generosa, talvez para não a dizerem imprudente. Apareceu 
como resposta a uma necessidade. (...) Penso que entre os povos geograficamente agrupados na Europa deve 
existir uma espécie de vínculo federal. (...) É o vínculo que eu gostaria de me esforçar por estabelecer. É claro 
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Nesse contexto, o posicionamento adotado por França e Alemanha, importantes 

Estados marcados por desavenças históricas, mereceu especial destaque. Ambos recearam 

uma possível aproximação ou cessão de poder em favor de uma integração regional e optaram 

pelo caminho oposto. 

O desenlace dessa opção foi o início da Segunda Guerra Mundial e o agravamento 

do maior desastre conhecido pela Europa. Situação caótica presente, não apenas durante o 

conflito, mas também após seu término oficial em 1945. À Europa coube um impressionante 

saldo negativo, representado por anos de guerra, milhões de mortos, campos e cidades 

completamente destruídos26 (ACCIOLY, 2004, pp. 45-46).  

Possivelmente, o desastre em questão fosse evitado, se os esforços necessários 

para o início da integração regional tivessem ocorrido logo após a Primeira Guerra Mundial, à 

época do alerta do Manifesto Pan-Europeu e do apelo de Aristide Briand, na Sociedade das 

Nações. 

Somente após o término da Segunda Guerra Mundial, os governos nacionais 

efetivamente começaram a reunir o interesse e os esforços necessários para o início de um 

longo processo de integração econômica regional. Tal fato foi impulsionado pela maior crise 

política, econômica e social da história da Europa e pelo pavor de um possível novo conflito. 

O início do processo em questão foi estrategicamente concentrado na criação da 

Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA), no ano de 1951. Através dela, as duas 

maiores indústrias bélicas européias da época, e também rivais históricas, foram colocadas do 

mesmo lado27.  

                                                                                                                                                                                     
que a associação agirá sobretudo no domínio econômico. É a questão mais urgente. Creio que se pode obter 
sucesso” (CEREXHE, 1979, pp. 11-12). 
26 Segundo as enfáticas palavras de Elizabeth Accioly acerca do assunto: “O fim da II Guerra trouxe um grande 
vazio de poder na Europa. Era preciso recomeçar, pois quem ganhou a guerra não estava menos destruído do que 
quem a perdeu; foram cinco anos de luta, destruição e barbárie, com sessenta milhões de mortos e a trágica 
bomba atômica. Foi porque não se havia feito uma união antes que houve a II Guerra Mundial” (2004, p. 46). 
27 No tratado que instituiu a CECA, a analisada estratégia política da integração européia encontra-se claramente 
expressa, quando se afirma: “Os governos estão resolvidos a substituir as rivalidades seculares por uma fusão 
dos seus interesses essenciais, (...), a criar os primeiros alicerces de uma comunidade mais ampla e mais 
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Além dessas vantagens, a CECA enfrentou sabiamente a tradicional hesitação dos 

governos com relação à questão da cessão de poder, ao configurar-se como uma comunidade 

meramente setorial e essencialmente econômica (CEREXHE, 1979, pp. 23-24, 33, 45-47). 

A ênfase econômica da CECA despertou, ainda, o interesse de outros Estados 

europeus28, motivados pela importante possibilidade de desenvolvimento econômico a ser 

proporcionada pela referida instituição.  

A CECA, por sua vez, previu a possibilidade de ingresso de novos membros. Tal 

possibilidade fazia parte do objetivo dos seus idealizadores, que enxergavam na CECA apenas 

o início da concretização de uma integração bem mais ampla29. 

A CECA, instituída pelo Tratado de Paris, em 1951, foi bastante exitosa. 

Estimulou a elaboração de dois novos tratados poucos anos depois: o tratado que constituiu a 

Comunidade Européia de Energia Atômica (EURATOM ou CEEA) e o tratado que constituiu 

a Comunidade Econômica Européia (CEE), ambos assinados, em 1957, na cidade de Roma.  

Com o surgimento da CEE, a integração européia deixou de ser meramente 

setorial, para abranger a economia de maneira ampla. A partir de então, iniciou-se 

efetivamente o processo de integração econômica regional européia, consoante os 

idealizadores da CECA desejavam desde o seu nascimento. 

Após várias décadas, e alguns tratados que atualizaram os três iniciais, o processo 

de integração europeu evoluiu para o que atualmente corresponde à União Européia, o mais 

avançado exemplo de integração econômica regional do planeta. 

                                                                                                                                                                                     
profunda entre povos durante muito tempo opostos por divisões sangrentas e a lançar as bases de instituições 
capazes de orientar um destino doravante compartilhado”(CEREXHE, 1979, p. 33). 
28 A CECA, criada através do Tratado de Paris, em 1951, entrou em vigor no ano seguinte. Contou com a adesão, 
não apenas da França e da Alemanha, mas também da Itália, da Bélgica, da Holanda e de Luxemburgo.  
29 Em 9 de maio de 1950, o então ministro francês das relações exteriores, Robert Schumann, tornou público o 
plano de constituição da CECA. Na ocasião, também declarou seu objetivo de torná-la apenas o início de uma 
completa integração econômica regional. Afirmou expressamente: “Realizar-se-á simples e rapidamente a fusào 
de interesses indispensáveis ao estabelecimento de uma comunidade econômica, fermento de uma comunidade 
mais ampla e mais profunda entre os povos longamente opostos por divisões sangrentas (...). O que proponho 
pode constituir o alicerce de uma federação européia indispensável à preservação da paz”(CEREXHE, 1979, p. 
23).  
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Observa-se, portanto, que as características das integrações regionais sofreram 

alterações, após o término da Segunda Grande Guerra; que a formação de qualquer integração 

regional somente ocorre e persiste, quando os governantes e grupos de interesse mais 

influentes aderem à idéia; e que os referidos governos e grupos somente optam pela 

integração, quando não vislumbram outras formas de solucionar ou amenizar as crises 

eventualmente vividas. As mesmas observações são pertinentes ao processo de formação do 

Mercosul.  
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CAPÍTULO 2  

 

OS QUATRO NÍVEIS DAS INTEGRAÇÕES ECONÔMICAS REGIONAIS 

 

2. 1 As integrações econômicas regionais: processos compostos por etapas 

 

A doutrina reconhece, no fenômeno da integração econômica regional, um 

processo gradual e crescente, composto por etapas que representam seus quatro possíveis 

níveis de desenvolvimento (BARZA, 1993, p. 47).  

Os quatro citados níveis ou etapas são, em ordem crescente de evolução: zona de 

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

tópicos seguintes, serão apresentadas, separadamente, algumas considerações acerca de cada 

uma dessas etapas (ACCIOLY, 2004, p. 26; JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 52). 

Há, no entanto, certas questões, pertinentes aos processos de integração 

econômica regional, que devem ser previamente destacadas. Inicialmente, os Estados, ao 

decidirem iniciar esse tipo de processo, sempre selecionam uma das quatro etapas como 

objetivo final. A opção é feita de acordo com a maior ou menor adequação das referidas 

etapas aos interesses dos futuros Estados-partes (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 52). 

Toda integração regional implica necessariamente o envolvimento e a 

interdependência entre seus Estados-partes30. Entretanto, tanto o grau de comprometimento 

entre os mesmos, quanto a extensão das matérias abarcadas, não são os mesmos em todas as 

integrações econômicas regionais.  

Quanto menor for o número de matérias pertinentes às integrações econômicas  

regionais, menor o grau de envolvimento entre os respectivos Estados-partes. Tal 
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circunstância é válida, tanto para os casos das integrações que optaram pela mera 

interestatalidade (Mercosul), quanto para as que escolheram a supranacionalidade (União 

Européia). 

Nas integrações regionais dotadas de supranacionalidade, à medida que o processo 

evolui, através da implantação das sucessivas etapas, a quantidade de matérias transferidas 

para a entidade supranacional aumenta.  

Também no caso das integrações dotadas apenas da interestatalidade, tanto o grau 

de coordenação, quanto a quantidade de matérias envolvidas, crescem à medida que ocorre a 

superação das quatro possíveis etapas das integrações econômicas regionais. 

Em virtude desse aumento do comprometimento entre os Estados-partes, 

acarretado pelo processo evolutivo das etapas, a quase totalidade das integrações econômicas 

regionais existentes objetivam apenas a implantação integral do nível menos avançado (zona 

de livre-comércio). 

Outro ponto merecedor de destaque refere-se à concordância da doutrina jurídica, 

em relação à necessidade de se respeitar a ordem crescente de desenvolvimento das etapas nos 

processos de integração econômica regional (ALMEIDA, 2001, pp. 2-3; JAEGER JÚNIOR, 

2000, p. 55). 

A inobservância do respeito à ordem das etapas acarretará, de forma inevitável, o 

fracasso do processo como um todo. Essa trajetória deve ser observada, mesmo que o objetivo 

final de determinada integração econômica regional seja o mais avançado dos possíveis níveis 

(a união econômica e monetária) (FARIA, 1993, p. 28; CASELLA, 1996, p. 34). 

O Mercosul, de acordo com a vontade manifestada por seus Estados-partes, no 

Tratado de Assunção, visa a atingir o mercado comum, terceira e desenvolvida etapa das 

                                                                                                                                                                                     
30 Chega-se até mesmo, no caso das integrações econômicas regionais dotadas de supranacionalidade, à 
transferência de poderes e competências, relativas a certas matérias, em favor das entidades representativas 
dessas integrações.  
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integrações econômicas regionais31. Tal escolha o coloca entre os pouquíssimos blocos 

regionais que não almejam somente a efetivação da incipiente zona de livre-comércio.  

O entendimento das características essenciais do mercado comum e das etapas 

antecedentes revela-se importante para o desenvolvimento satisfatório do tema em análise, 

devido ao seu indissociável relacionamento com o Mercosul e a livre circulação de 

trabalhadores. 

 

2. 2 Primeira etapa: a zona de livre-comércio 

 

A zona de livre-comércio, que corresponde à etapa inicial obrigatória de todos os 

processos de integração econômica regional,  representa a opção final da quase totalidade dos 

blocos econômicos existentes. Essa preferência fundamenta-se no fato de a zona de livre-

comércio ser a etapa que exige menor grau de envolvimento e interdependência entre os 

Estados-partes envolvidos. 

A zona de livre-comércio objetiva a eliminação dos obstáculos, tarifários e não-

tarifários, às exportações e importações comerciais dos produtos originários de seus Estados-

partes. No entanto, mantém-se a liberdade das políticas tarifárias dos Estados-partes em 

relação aos terceiros Estados (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 52).  

Já em 1947, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, (GATT)32, conceituou a 

zona de livre-comércio no art. XXIV33, seguindo esse mesmo entendimento doutrinário 

                                                           
31 O art. 1o do Tratado de Assunção dispõe: “Os Estados-partes decidem constituir um Mercado Comum, que 
deverá estar estabelecido a 31 de dezembro de 1994, e que se denominará Mercado Comum do Sul (Mercosul)”. 
32 O General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) foi criado provisoriamente após a Segunda Guerra 
Mundial, tendo por finalidade a promoção da paz e da prosperidade econômicas, mediante políticas de 
cooperação e, principalmente, mediante a redução substancial dos impostos alfandegários e outras barreiras ao 
comércio internacional. Foi substituído, em 1994, pela Organização Mundial de Comércio (OMC) (GOYOS 
JÚNIOR, 1999, pp. 85-86). 
33 O art. XXIV do GATT determina: “Entender-se-á por zona de livre-comércio, um grupo de dois ou mais 
territórios aduaneiros entre os quais se eliminam os direitos de aduana e as demais regulamentações comerciais 
restritivas (...) com respeito ao essencial dos intercâmbios comerciais dos produtos originários dos territórios 
constitutivos de dita zona de livre-comércio” (ACCIOLY, 2004, p. 26).  
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(SENA JÚNIOR, 2003, pp. 41-42).  

A zona de livre-comércio possui natureza primordialmente comercial. Isso deve-

se ao fato de que, nesta etapa da integração econômica regional, os Estados-partes objetivam 

apenas a livre circulação das suas mercadorias no interior do bloco, sem restrições ou 

barreiras, sejam elas quantitativas ou aduaneiras.  

No caso específico do Mercosul, deve salientar-se que foram elaborados o 

‘Programa de Liberação Comercial’ e o ‘Regime Geral de Origem’, com o objetivo de 

estabelecer os meios para enfrentar as dificuldades da implantação de sua própria zona de 

livre-comércio. A característica mais marcante do referido ‘Programa’ foi o estabelecimento 

do método da progressão, da gradualidade (ALMEIDA, 2001, p. 32).  

O ‘Programa de Liberação’ foi disciplinado no Anexo I, do Tratado de Assunção, 

que no art. 3o previu: “A partir da data de entrada em vigor do Tratado, os Estados-partes 

iniciarão um programa de desgravação progressivo, linear e automático, que beneficiará os 

produtos compreendidos no universo tarifário”. 

Simultaneamente ao ‘Programa de Liberação’, foi previsto, no Anexo II do 

mesmo Tratado, o ‘Regime Geral de Origem’. O citado ‘Regime’ pretendia evitar que 

produtos originários de terceiros Estados recebessem, indevidamente, o mesmo tratamento 

privilegiado dos produtos oriundos dos Estados-partes (ALMEIDA, 2001, p. 28).  

O meio escolhido para atingir esse objetivo foi o estabelecimento da exigência de 

comprovação de que a maior parte da mão-de-obra e das matérias-primas, dos produtos 

beneficiados, fosse efetivamente de um dos Estados-partes do Mercosul (ALMEIDA, 2001, 

pp. 28-30).  

O Mercosul firmou acordos para o estabelecimento de zonas de livre-comércio 

com o Chile, em 25 de junho de 1996, e com a Bolívia, em 17 de dezembro do mesmo ano. O 

intuito de Chile e Bolívia para com o Mercosul, ao assinarem tais acordos, resume-se 
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meramente à implantação de uma zona de livre-comércio entre eles. Encontram-se, portanto, 

em situação especial e distinta dos quatro efetivos Estados-partes do Mercosul (Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai) (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 53). 

Em 9 de dezembro de 2005, às vésperas da conclusão deste trabalho, a Venezuela 

protocolou oficialmente o seu pedido de adesão ao Mercosul. No entanto, somente após o 

cumprimento das necessárias tratativas formais restantes, a Venezuela tornar-se-á membro 

pleno do Mercosul. O mês de maio de 2006 corresponde à data prevista para o referido 

ingresso. 

 

2. 3 Segunda etapa: a união aduaneira 

 

A segunda etapa, na evolução dos processos de integração econômica regional, 

corresponde à união aduaneira, que, assim como a zona de livre-comércio, também 

caracteriza-se pela livre circulação de mercadorias (ACCIOLY, 2004, pp. 26-27).  

No entanto, a união aduaneira apresenta substancial avanço com relação à etapa 

anterior, porque atinge não apenas os produtos originários dos Estados-partes, mas igualmente 

os produtos oriundos de terceiros Estados, desde que devidamente legalizados. Sobre esses 

produtos, denominados ‘extrazona’, incide uma ‘tarifa externa comum’ ou ‘pauta aduaneira 

comum’ (FARIA, 1993, p. 27).  

A constituição da ‘Tarifa Externa Comum’, (TEC), foi um dos maiores obstáculos 

ao início do funcionamento da união aduaneira do Mercosul. À época, chegou-se mesmo a 

cogitar uma mudança de rumo, no sentido de adotar-se apenas a zona de livre-comércio, e não 

mais o mercado comum, como objetivo final do Mercosul. Entretanto, os governos dos 

Estados-partes optaram por continuar o processo de integração, conforme previsto desde o 

início, no Tratado de Assunção. (ACCIOLY, 2004, p. 30). 
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O atual estágio do Mercosul é tema gerador de controvérsias entre os autores. 

Alguns entendem que ele já ultrapassou a etapa de zona de livre-comércio (RÊGO, 1995, p. 

71; ACCIOLY, 2003, p. 28; GARCIA JÚNIOR, 1997, p. 57). Outros, no entanto, sabiamente 

consideram que o Mercosul encontra-se em ponto intermediário, entre zona de livre-comércio 

ainda não totalmente implantada e os primeiros passos do estabelecimento de uma união 

aduaneira (CASELLA, 1996, p. 43; JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 54). 

Após a implantação da união aduaneira, as integrações econômicas regionais que, 

como o Mercosul, tenham por objetivo a continuação do processo, iniciarão o estabelecimento 

da etapa mercado comum, assunto do próximo tópico. 

 

2. 4 Terceira etapa: o mercado comum 

 

 O estágio mercado comum é caracterizado e identificado pelas denominadas 

‘quatro liberdades comunitárias’, que correspondem à livre circulação, não apenas das 

mercadorias, como nas etapas anteriores, mas também dos serviços, dos capitais e das 

pessoas.  

As referidas liberdades comunitárias serão analisadas com maior detalhamento no 

quarto capítulo, posto que o estágio mercado comum é o de central interesse para o presente 

trabalho. Portanto, neste tópico serão expostas apenas algumas observações a seu respeito. 

 Os dois únicos blocos que escolheram alcançar o mercado comum foram a antiga 

Comunidade Econômica Européia (CEE), atual União Européia, e o próprio Mercosul. A 

escassez de integrações econômicas regionais, objetivando esse avançado nível, deve-se à 

analisada maior exigência de envolvimento, entre os Estados-partes, a cada nova etapa 

avançada.  

No caso europeu, o mercado comum não apenas encontra-se em completo 
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funcionamento, como seus Estado-partes, após efetivarem-no, optaram pela continuação do 

processo de integração. Esse novo objetivo, que corresponde à união econômica e monetária, 

foi determinado expressamente na assinatura do Tratado de Maastrich, em 1992 (ACCIOLY, 

2003, p. 47). 

 

2. 5 Quarta etapa: a união econômica e monetária 

 

 A última e mais avançada etapa dos processos de integração econômica regional 

corresponde à união econômica e monetária. O estabelecimento da moeda comum é apenas 

um dos importantes pontos de uniformidade a serem concretizados nesta etapa, cujo 

envolvimento entre os Estados-partes é consideravelmente maior em todos os setores 

(comercial, político, jurídico, social, financeiro) (ACCIOLY, 2004, pp. 42-44). 

 A União Européia, instituída pelo Tratado de Maastrich, em 1992, representa a 

única experiência de bloco regional que adotou essa meta. No entanto, como as integrações 

regionais são processos graduais, apenas dez anos depois, em 2002, sua moeda única (euro) 

foi colocada em circulação.  

O Mercosul, ao contrário do exemplo europeu, não objetiva tornar-se uma união 

econômica e monetária, pretendendo ser apenas um mercado comum. E apenas poderá iniciar 

sua implantação, quando as duas etapas anteriores, (zona de livre-comércio e união 

aduaneira), estiverem mais completamente formadas. 
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CAPÍTULO 3 

 

 O MERCADO COMUM: A ETAPA OBJETIVADA PELO MERCOSUL 

 

No capítulo anterior, foram tratadas em linhas gerais as quatro possíveis etapas 

das integrações econômicas regionais. Neste capítulo, serão analisados os principais motivos 

que levaram os Estados-partes do Mercosul a optarem pelo início deste processo de integração 

e a objetivarem o mercado comum como etapa final. 

 Entre Brasil e Argentina sempre houve manifesta rivalidade militarista, além da 

existência de outros conflitos sobre importantes questões. Uma delas referia-se à utilização da 

Bacia do Prata34, tanto em relação à questão do seu acesso ao mar, quanto ao aproveitamento 

do seu potencial para fins energéticos (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 39).  

O ponto central das várias controvérsias entre Brasil e Argentina residia no fato de 

esses Estados sempre salvaguardarem apenas seus próprios interesses, sem observarem e 

contrabalançarem as necessidades do outro (OLIVEIRA, 1998, p. 128). 

 Em meados dos anos 70, a construção da Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu, 

objetivando o aproveitamento dos recursos hídricos da Bacia do Paraná, transformou-se numa 

tentativa diplomática de entendimento político entre os Estados da região (JAEGER JÚNIOR, 

2000, p. 39).  

Essa idéia, nascida em 1965 e consubstanciada no ‘Tratado da Bacia do Prata’35, 

objetivava vincular os países da região em um esforço conjunto. Entretanto, a Argentina, por 

não ser partícipe do projeto da Usina de Itaipu, tentou dificultar o início de sua construção 

                                                           
34 A Bacia do Prata é composta pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Esses rios, juntamente com o Amazonas, 
são os mais importantes rios internacionais da América do Sul. Daí o grande interesse despertado nos Estados da 
região. Também deve esclarecer-se que os rios internacionais são cursos d’água que banham mais de um Estado 
soberano (REZEK, 1996, pp. 322-324). 
35 O Tratado da Bacia do Prata foi assinado em Brasília, no ano de 1969, ou seja, quatro anos depois do 
surgimento da idéia de iniciar um esforço conjunto entre os Estados da região. 
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utilizando-se de vários argumentos36 (BANDEIRA, 1993, p. 221).  

Na realidade, a Argentina temia a possibilidade de o referido projeto transformar a 

área num centro de desenvolvimento que alterasse intensamente o equilíbrio político-

econômico existente até então, na Bacia do Prata (BANDEIRA, 1993, p. 1964). 

 Esse temor transformou a construção da Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu 

em motivo de grandes controvérsias entre Brasil e Argentina cuja solução só foi obtida, em 

1979, após a assinatura do ‘Tratado Multilateral (Tripartite) Corpus-Itaipu’37. 

Não se pode olvidar que esse período, marcado por ditaduras militares no Brasil e 

na Argentina, contribuiu consideravelmente para a dificultação do relacionamento entre 

ambos os Estados38 (BANDEIRA, 1993, p. 226). Contudo, as Forças Armadas, tanto as 

argentinas, quanto as brasileiras, não tinham o menor interesse em deixar essa disputa se 

transformar num conflito armado (BANDEIRA, 1993, p. 266). 

 Outra importante questão, para a aproximação entre Brasil e Argentina, ocorreu 

no ano de 1980, quando foi assinado um ‘Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento e 

Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear’ entre esses dois Estados39.  

Apesar da assinatura desse Acordo, entre Brasil e Argentina, continuaram 

existindo relações marcadas por desconfianças mútuas. Apenas em 1985, quando foi firmada 

a ‘Declaração de Iguaçu’ ou ‘Declaração Conjunta sobre Política Nuclear’, tais desconfianças 

                                                           
36 Entre os citados argumentos, destaca-se a alegação de que a construção manteria o equilíbrio negativo entre 
Argentina e Brasil e nivelaria por baixo o desenvolvimento da região da Bacia do Prata (BANDEIRA, 1993, pp. 
224-225; CAUBET, 1989, pp. 303-323).  
37 Odete Maria de Oliveira considera que o citado Tratado Multilateral (Tripartite) Corpus-Itaipu: “Representou 
um forte liame da aproximação e de rompimento de um perfil hegemônico e disfuncional, que dominou, por 
mais de um século, as relações internacionais desses dois países vizinhos e rivais, encerrando, assim, uma antiga 
disputa de poder em torno das hidrelétricas da Bacia do Prata e de sua hegemonia (1998, p. 13). 
38 Paulo Roberto Almeida considera que a dificuldade, causada pelos regimes militares latino-americanos, em 
aceitar à idéia de integração econômica regional, deve-se à preferência das ditaduras militares por ‘regimes 
econômicos igualmente fechados, com fortes tendências à auto-suficiência e à autarquia’ (1993, p. 65). No 
mesmo sentido, Carlos Alberto Gomes Chiarelli e Mateo Rota Chiarelli consideram que o arejamento, 
provocado pela livre circulação através das fronteiras, não interessa às ditaduras, ‘que vivem do impedimento do 
ir-e-vir e da desinformação popular’ (1992, p. 126). 
39 Para Odete Maria Oliveira esse acordo representou ‘um passo adiante na dissipação dos conflitos’ (1996, p. 
109). Tal afirmação é perfeitamente compreensível quando se observa que, até então, os chefes de Estado do 
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diminuíram sensivelmente40.  

Para Augusto Jaeger Júnior, o afastamento das desavenças, através da integração 

pacífica da energia nuclear entre esses dois Estados considerados rivais, significou, na 

América do Sul, o mesmo que a integração pacífica do carvão e do aço, entre França e 

Alemanha, representou na Europa41 (2000, p. 43).  

Em outras palavras, essas duas integrações setoriais, européia e sul-americana, 

foram, nas suas respectivas épocas, os únicos caminhos para se chegar ao término de anos de 

desavenças e viabilizar o início de uma necessária integração mais ampla42 (JAEGER 

JÚNIOR, 2000, p. 43; OLIVEIRA, 1998, p. 13). 

Na própria ‘Declaração de Iguaçu’, assinada durante a inauguração da Ponte 

Internacional Tancredo Neves, foram dados os primeiros passo em direção à integração 

bilateral que, posteriormente, resultaria no Mercosul (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 43).  

Para Elizabeth Accioly, não há dúvidas de que naquela ocasião nasceu o 

‘embrião’ do Mercosul. Isso porque, na própria ‘Declaração de Iguaçu’, os presidentes de 

Brasil e Argentina, considerados os ‘pais fundadores’ do Mercosul43, declararam sua firme 

vontade de acelerar o processo de integração bilateral (2004, pp. 45, 54).  

Na ocasião, inclusive, foi decidida a criação de uma ‘Comissão Mista de Alto 

                                                                                                                                                                                     
Brasil e da Argentina não realizavam nenhuma visita recíproca há quarenta e cinco anos (BANDEIRA, 1987, p. 
242).  
40 A respeito da importância dos citados acordos Odete Maria Oliveira afirma: “Se o acordo de 80 pode ser 
considerado o marco divisor de águas entre as relações de aproximação na integração Brasil-Argentina, a 
Declaração de Iguaçu representa um marco histórico” (1996, p. 137). 
41 No mesmo sentido, Paulo Roberto de Almeida afirma que a mudança de visão, iniciada com a integração 
nuclear: “Afastou o egoísmo, a rivalidade, a busca pela hegemonia do continente, o sentimento de desconfiança 
recíproca que reinaram por décadas, equiparados, à adversidade entre França e Alemanha que culminou com a 
Segunda Guerra Mundial” (1993, pp. 54-55). 
42 Odete Maria Oliveira atribui ao processo de integração nuclear, de quase duas décadas, entre Brasil e 
Argentina, a façanha de: “Formular uma estratégia nuclear compartilhada, sobreviver às mudanças do regime 
ditatorial de ambas as nações e romper com a antiga rivalidade militar entre os dois Estados vizinhos, portadores 
de economias complexas, potencialidades diferenciadas, traços culturais específicos, formas de organização 
política historicamente instáveis, enfrentando problemas financeiros acentuados, dentro de um continente 
extremamente vasto e heterogêneo” (OLIVEIRA, 1998, p. 18). 
43 São os citados presidentes: José Sarney e Raúl Alfonsín. Elizabeth Accioly também inclui Tancredo Neves à 
lista de ‘pais fundadores’ do Mercosul, porque ele, mesmo antes de assumir, (o que não ocorreu por causa de seu 
falecimento), visitou o presidente argentino, em Buenos Aires, com o firme propósito de prosseguir a 
aproximação política e comercial entre os dois países (2004, p. 54).  
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Nível’, a ser presidida pelos Ministros das Relações Exteriores de ambos os Estados, com o 

objetivo de estudar a cooperação e a integração econômica entre Brasil e Argentina 

(ACCIOLY, 2004, p. 45). 

Durante o período seguinte, entre os anos de 1986 e 1988, as desconfianças e as 

rivalidades fronteiriças, entre Brasil e Argentina, diminuíram sensivelmente, consoante se 

observará nos parágrafos seguintes. 

O primeiro fato revelador dessa afirmação foi a ocorrência de freqüentes 

encontros entre os respectivos presidentes. Além disso, houve a inauguração de obras e a 

assinatura de novos instrumentos entre os dois Estados44 (JAEGER JÚNIOR, 2000, pp. 42-

43). 

O ano de 1986 representou um dos auges da fase de aproximação entre os dois 

Estados, devido à assinatura da ‘Ata para a Integração Brasil-Argentina’, que estabeleceu o 

‘Programa de Integração e Cooperação Econômica entre Brasil e Argentina’ (PICE) 

(JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 46).  

O Programa em questão possuía caráter gradual, flexível e equilibrado, cujos 

princípios foram posteriormente reafirmados, no Tratado que instituiu o Mercosul em 1991 

(ACCIOLY, 2004, pp. 69-70).  

Outra data marcante, para processo de integração entre Brasil e Argentina, foi o 

ano de 1988. Na ocasião, ocorreu a assinatura do ‘Tratado de Integração, Cooperação e 

Desenvolvimento’, objetivando a harmonização e a coordenação das políticas comercial, 

industrial, agrícola, monetária, fiscal, cambial, de transportes e comunicações entre os dois 

Estados (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 46). 

Além do referido Tratado, o ano de 1988 também facilitou a integração entre os 

dois países, devido à promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. Na 

                                                           
44 A título de exemplo, pode citar-se a Declaração de Brasília, de 1986; a Declaração de Viedma, de 1987; a 
Declaração do Iperó, de 1988 e a Declaração de Ezeiza, também de 1988 (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 43). 
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aludida Constituição, a integração entre os povos latino-americanos, visando à formação de 

uma comunidade de nações, foi considerada um dos seus princípios fundamentais45 (JAEGER 

JÚNIOR, 2000, p. 46).  

 Em resumo, a consciência da necessidade econômica de aproximação entre as 

duas maiores potências da América do Sul, somada à solução da questão de Itaipu, ao 

aprofundamento da integração nuclear e à volta da democracia, caracterizaram o início de 

uma nova forma de relacionamento entre Brasil e Argentina e abriram caminho para uma 

proposta de integração mais completa46 (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 44). 

 Após a verificação da assinatura de todos os mencionados instrumentos, Paraguai 

e Uruguai também preteriram seus antigos projetos protecionistas, em favor da idéia da 

integração econômica regional. Reforçaram ainda mais essa mudança de atitude, depois da 

criação do Grupo Mercado Comum (GMC), também de caráter binacional, entre Brasil e 

Argentina (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 46). 

 Assim, no dia 26 de março de 1991, após ‘intensas negociações levadas a cabo 

durante os meses precedentes’, os presidentes, não apenas do Brasil e da Argentina, mas 

também do Paraguai e do Uruguai, firmaram o Tratado de Assunção, que instituiu o Mercado 

Comum do Sul (ALMEIDA, 1993, p. 79). 

A globalização foi outro motivo fundamental, para que os governos de Brasil, 

Argentina, Paraguai e Uruguai vislumbrassem, na integração econômica regional, a melhor 

saída para amenizar suas dificuldades, especialmente as econômicas47.  

 Nas últimas décadas do século XX, assistiu-se ao surgimento e desenvolvimento 

do fenômeno da globalização da economia. O referido fenômeno caracteriza-se pelo 

                                                           
45 A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, estabelece no 
parágrafo único do art. 4o : “A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, social e cultural 
dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.” 
46 Paulo Roberto Almeida considera o início dessa nova forma de relacionamento, entre Brasil e Argentina, como 
o mais significativo marco da história da região na segunda metade do século XX (1993, p. 72).  
47 O fenômeno da globalização também recebe a denominação ‘mundialização’. Um bom exemplo é a obra ‘La 
mondialisation’, do autor Philipe Moreau Defarges (1997). 
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progresso da tecnologia, (principalmente teleinformática e satélites de comunicação), que, por 

sua vez, respalda as outras características da globalização: acumulação financeira de capitais; 

internacionalização da vida econômica, social, cultural e política; derrubada dos obstáculos ao 

desenvolvimento das atividades dos grandes grupos econômicos48 e derrubada das barreiras 

comerciais e não-comerciais, por meio da liberalização e da desregulamentação (SOARES 

FILHO, 2003, p. 156). 

A globalização da economia causou importantes reflexos na estrutura política dos 

Estados. Tais reflexos, também denominados globalização jurídica-política, consistem 

essencialmente na perda da capacidade de formulação, definição e execução de políticas 

públicas pelo Estado-Nação (NOGUEIRA, 2000, p. 15). 

Os Estados, apesar de constatarem a globalização econômica, não conseguiram, 

de maneira isolada, responder à altura. Buscaram sobreviver à concorrência ‘desenfreada e 

cruel’; à ‘espoliação exercida pelo mercado financeiro internacional’ e à conseqüente perda de 

poder, considerando a idéia da integração regional o melhor caminho para defenderem seus 

interesses e se fortalecerem (SOARES FILHO, p.177; NOGUEIRA, 2000, pp. 15-18). 

Portanto, os Estados, ao perceberem-se continuamente enfraquecidos pela 

globalização, enxergaram, nas integrações econômicas regionais, uma forma de amenizar seu 

enfraquecimento. Assim, o final do século XX testemunhou, paralelamente ao surgimento da 

globalização, a formação de várias integrações econômicas regionais pelo planeta, inclusive o 

Mercosul, na América Latina (NOGUEIRA, 2000, p. 40). 

Vale a pena transcrever trecho do preâmbulo do Tratado de Assunção, porque o 

mesmo sinaliza a referida intenção, ao afirmar:  

“(...) Tendo em conta a evolução dos acontecimentos internacionais, 
em especial a consolidação de grandes espaços econômicos e a importância de 
lograr uma adequada inserção internacional para seus países; 

Expressando que este processo de integração constitui uma resposta 
adequada a tais acontecimentos (...)”. 

                                                           
48 Na globalização, as empresas multinacionais tornaram-se centros de poder concorrentes dos Estados, 
diminuindo sensivelmente a autonomia dos mesmos (SOARES FILHO, 2003, p. 176). 
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Nos próximos parágrafos, analisar-se-á o porquê da escolha de Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai pelo estágio mercado comum como objetivo final do Mercosul. Tal opção 

é justificada pelo fato de apenas nessa etapa se iniciar uma preocupação com os 

desenvolvimentos social e cultural dos Estados-partes.  

Nas etapas anteriores, (zona de livre-comércio e união aduaneira), a questão 

central é focada exclusivamente no aspecto comercial, ou seja, apenas na eliminação dos 

entraves à circulação de mercadorias. E, no caso da união aduaneira, centrado também na 

negociação conjunta do bloco regional frente o comércio internacional. 

Já no mercado comum, inicia-se a preocupação com a melhoria da qualidade de 

vida dos nacionais dos Estados-partes da integração econômica regional. Igualmente buscam-

se os crescimentos social, econômico e cultural, através da coordenação e do fortalecimento 

dos laços de solidariedade entre os Estados-partes.  

Para alcançar tais objetivos, torna-se indispensável a preocupação com certas 

questões de ordem social, inexistentes nas etapas anteriores ao mercado comum. Passa-se a 

tratar, dentre outros assuntos, da circulação dos trabalhadores e dos profissionais autônomos, 

bem como das decorrentes políticas conjuntas para aumentar o nível de vida e a qualidade do 

emprego. 

O objetivo de uma integração mais ampla está presente no Tratado de Assunção e, 

portanto, no Mercosul. Esse objeto foi especialmente reforçado nos momentos críticos do 

processo de implantação do Mercosul, principalmente no instante da constituição da tarifa 

externa comum (TEC).  

Encerra-se, dessa maneira, a análise da formação do Mercosul e da sua opção pelo 

avançado estágio mercado comum. No capítulo seguinte, serão analisadas as características 

gerais do mercado comum, representadas essencialmente pela livre circulação de mercadorias, 

pessoas, capitais e serviços.  
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CAPÍTULO 4 

 

AS QUATRO LIBERDADES COMUNITÁRIAS: CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS 

DO MERCADO COMUM 

 

 O mercado comum está indissociavelmente relacionado à eliminação dos 

obstáculos e restrições à entrada e saída de mercadorias, serviços, capitais e pessoas no 

interior do espaço regional. Essas eliminações correspondem às denominadas ‘quatro 

liberdades comunitárias’. 

 Já em 1957, o Tratado de Roma49, que instituiu a Comunidade Econômica 

Européia, salientava tal objetivo no art. 3o, ao afirmar: 

 “Para alcançar os fins enunciados no art. 2o , a ação da Comunidade 
implica, nos termos do disposto e segundo o calendário previsto no presente 
Tratado: [...] 
 c) Um mercado interno caracterizado pela abolição, entre os Estados-
membros, dos obstáculos à livre circulação de mercadorias, de pessoas, de serviços e 
de capitais”. 

 
O mesmo ocorreu com o Mercosul, já que o Tratado de Assunção, em seu art. 1o 

determinou: 

“Os Estados-partes decidem constituir um Mercado Comum, que 
deverá estar estabelecido a 31 de dezembro de 1994, e que se denominará Mercado 
Comum do Sul (Mercosul). 

Este Mercado Comum implica: 
A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos50 entre os 

países, através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições 
não-tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito 
equivalente (...)”. 

 
Nos tópicos seguintes serão tratadas as mencionadas liberdades comunitárias. No 

entanto, apenas a livre circulação de pessoas será analisada separadamente, em virtude de sua 

                                                           
49 O Tratado de Roma sofreu alterações decorrentes dos tratados posteriores, principalmente do Tratado de 
Maastrich  e do Tratado de Nice, que regulamentou a entrada dos dez novos integrantes da União Européia. No 
entanto, o conteúdo do seu texto continua sendo o principal da integração européia. Permanece praticamente 
inalterado no que se refere à livre circulação de pessoas, visto que dispõe apenas sobre a definição da livre 
circulação de pessoas e seus princípios gerais. 
50 Os mencionados fatores produtivos são as pessoas e os capitais (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 57; RÊGO, 1995, 
p. 169).  
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estreita ligação com o tema desta obra. 

 

4. 1 A livre circulação de mercadorias, de capitais e de serviços 

 

Na livre circulação de mercadorias, os direitos aduaneiros e as restrições 

quantitativas, bem como as demais taxas ou restrições de equivalente efeito, são suprimidas 

entre os Estados-partes da integração econômica regional. Essa circunstância ocorre tanto na 

importação, como na exportação das mercadorias (ACCIOLY, 2004, p. 27; CEREXHE, 1979, 

p. 38). 

Pretende-se, com isso, alcançar não apenas os produtos originários dos Estados-

partes da integração, mas também os produtos originários de terceiros Estados, desde que 

devidamente legalizados (ACCIOLY, 2004, p. 27).  

No mercado comum, a livre circulação de mercadorias ocorre da mesma forma 

que na união aduaneira. A diferença essencial entre as duas etapas reside no fato de a união 

aduaneira não abranger as outras três liberdades comunitárias: pessoas, serviços e capitais51 

(RÊGO, 1995, p. 168). 

Já a livre circulação de capitais, no interior do mercado comum, busca, na medida 

necessária ao seu bom funcionamento, a progressiva eliminação das restrições aos 

movimentos dos capitais pertencentes às pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas nos 

respectivos Estados-partes (CEREXHE, 1979, p. 45).  

A livre circulação de capitais pretende eliminar as discriminações de tratamento 

baseadas apenas na nacionalidade, no domicílio das partes ou no local do investimento dos 

                                                           
51 Elba Cristina Lima Rêgo fez excelente e concisa diferenciação entre a zona de livre-comércio, a união 
aduaneira e o mercado comum, utilizando-se da livre circulação de mercadorias como referência. Afirma a 
economista: “Chama-se zona de livre-comércio ao espaço econômico, formado por dois ou mais países, em que 
são eliminados direitos alfandegários e outras restrições comerciais em relação às importações originárias de 
parceiros do acordo. Em uma união aduaneira, os países-membros adotam adicionalmente políticas comerciais 
comuns para os produtos provenientes de terceiros países. O mercado comum, por sua vez, pressupõe as duas 
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capitais (CEREXHE, 1979, p. 46). 

A última liberdade, a ser tratada neste tópico, corresponde à livre prestação de 

serviços. Esta liberdade comunitária envolve a prestação fornecida pelo nacional de um 

Estado-parte, estabelecido em um dos Estados da Comunidade, a terceiro estabelecido em 

outro Estado-parte da mesma integração econômica regional (CEREXHE, 1979, p. 44). 

A natureza dos serviços prestados poderá ser a mais variada possível: industrial, 

comercial, artesanal ou mesmo das profissões liberais (CEREXHE, 1979, p. 45).  

Entretanto, ressalta-se o caráter residual da livre prestação de serviços, segundo o 

qual somente será considerada e disciplinada como prestação de serviço, a atividade não 

regulada pelas disposições relativas à livre circulação de mercadorias, de capitais ou de 

pessoas (CEREXHE, 1979, pp. 44-45). 

Neste tópico foram apresentadas apenas algumas observações acerca da livre 

circulação de mercadorias, capitais e serviços, por serem consideradas adequadas à melhor 

compreensão global deste trabalho.  

 

4. 2 A livre circulação de pessoas 

 

A livre circulação de pessoas corresponde à liberdade comunitária de essencial 

interesse ao presente estudo, motivo pelo qual será tratado separadamente das demais 

liberdades. Objetivando sua inequívoca compreensão, considera-se indispensável destacar, 

desde o início, o sentido específico que a expressão ‘livre circulação de pessoas’ apresenta no 

âmbito do mercado comum. 

A livre circulação de pessoas não se refere apenas à livre circulação dos nacionais 

dos Estados-partes, no interior do bloco regional, em caráter recreativo e sem finalidade 

                                                                                                                                                                                     
formas de integração anteriores mais a livre movimentação de serviços e fatores produtivos (capital e trabalho) 
(1995, p. 168). 
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imigratória. Pelo contrário, a expressão sob análise refere-se essencialmente aos nacionais dos 

Estados-partes que pretendam circular, no interior do bloco regional, com o intuito de exercer 

atividade remunerada (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 61).  

Observa-se, portanto, que a livre circulação de pessoas trata essencialmente das 

pessoas físicas e jurídicas enquanto fatores produtivos, enquanto agentes econômicos que 

incrementem a economia regional (JAEGER JÚNIOR, 2000, pp. 60-61).  

A livre circulação de pessoas caracteriza-se justamente pelo deslocamento 

daqueles nacionais dos Estados-partes que exercem atividade produtiva. Gera não apenas uma 

série de obrigações para os referidos nacionais, mas também direitos caracterizados pela 

natureza laboral e instrumental de sua atividade (NORRIS, 1998, p. 40). 

Outra importante questão, relativa à livre circulação de pessoas, diz respeito a sua 

divisão em: direito de estabelecimento e livre circulação de trabalhadores (BORGES, 2005, 

pp. 394-395).  

O direito de estabelecimento beneficia as hipóteses de pessoas físicas e das 

pessoas jurídicas. Dá a elas o direito de estabelecerem-se em qualquer dos Estados-partes do 

mercado comum, nas mesmas condições que os próprios nacionais do Estado-parte de 

acolhimento52 (ACCIOLY, 2004, p. 34; BORGES, 2005, p. 395). 

 Na hipótese das pessoas físicas beneficiadas pelo direito de estabelecimento, 

enquadram-se os autônomos. Ou seja, as pessoas físicas que exercem sua atividade 

profissional sem vínculo empregatício e de maneira não-subordinada. Os autônomos, ao 

contrário dos empregados, não transferem o poder de organização da sua atividade para 

terceiros (ALMEIDA, 2001, p. 89; NASCIMENTO, 1997, p. 316). 

Em obra específica, José Gabriel Assis de Almeida apresenta uma definição de 

profissional autônomo, devidamente adaptada ao contexto do mercado comum. Define-o 

                                                           
52 Recebe a denominação ‘Estado-parte da acolhimento’ o membro do mercado comum que recebe o nacional de 
outro Estado-parte da mesma integração econômica regional. 
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como: “Toda pessoa física que se desloca de um Estado-parte para outro Estado-parte com a 

finalidade de aí se estabelecer em caráter permanente para exercer uma atividade profissional, 

de forma autônoma e sem vínculo empregatício” (2001, p. 89).  

Dessa maneira, observa-se que os autônomos, nacionais dos Estados-partes de um 

mercado comum, poderão estabelecer seu domicílio no Estado-parte que escolherem, no 

momento em que decidirem, com o objetivo de lá exercerem sua atividade autônoma 

(CEREXHE, 1979, pp. 42-43).  

Nesse contexto, os autônomos deverão submeter-se às mesmas exigências e 

condições dirigidas aos autônomos nacionais do Estado-parte de acolhimento. Ou seja, os 

autônomos nacionais de outros Estados-partes não terão tratamento privilegiado em relação 

aos autônomos do Estado-parte de acolhimento. Apenas gozarão da proteção contra eventuais 

discriminações, fundamentadas exclusivamente na nacionalidade (RODRÍGUEZ, 2000, p. 

444). 

Já na hipótese das pessoas jurídicas abarcadas pelo direito de estabelecimento, 

enquadram-se as empresas, especificamente as sociedades. Nesse caso, assim como na 

hipótese anterior, as condições para o estabelecimento deverão ser as mesmas exigidas, pela 

legislação do Estado-parte de acolhimento, para seus próprios nacionais (BORGES, 2005, p. 

395). 

O segundo caso, também abarcado pela livre circulação de pessoas no mercado 

comum, diz respeito à livre circulação de trabalhadores. Diferenciando-se consideravelmente 

do direito de estabelecimento, a livre circulação de trabalhadores é a que apresenta interesse 

direto para esta pesquisa.  

De início, salienta-se que a livre circulação de trabalhadores distingue-se do 

direito de estabelecimento, porque aquela beneficia somente as pessoas físicas representadas 

pelos trabalhadores; enquanto o direito de estabelecimento pode beneficiar pessoas físicas e 
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pessoas jurídicas. 

Tal limitação encontra-se em harmonia com o tradicional, mas ainda vigente 

Direito do Trabalho. Esse ramo jurídico interessa-se somente pelo trabalhador enquanto ser 

humano, preocupando-se em protegê-lo pela energia gasta na prestação do serviço 

(NASCIMENTO, 1997, p. 380). 

O presente estudo ainda analisará algumas outras distinções entre o trabalhador 

(beneficiado pela livre circulação de trabalhadores) e o profissional autônomo (beneficiado 

pelo direito de estabelecimento). 

No século passado, a doutrina italiana estabeleceu a ‘macrodivisão do trabalho 

profissional’ em duas categorias: trabalho subordinado (ou dependente) e trabalho autônomo. 

Essa divisão, influente nas doutrina e jurisprudência francesa, alemã e brasileira, permanece 

até os dias de hoje. Ela centraliza no elemento ‘subordinação’ o fator que divide o trabalho 

nessas duas categorias (NASCIMENTO, 1997, pp. 312-313). 

A tratada ‘macrodivisão do trabalho’ faz-se importante, porque apresenta 

consideráveis reflexos no tratamento jurídico aplicável ao trabalho subordinado e ao trabalho 

autônomo, colocando-os em pólos separados (NASCIMENTO, 1997, p. 313).  

O objeto do Direito do Trabalho limita-se à atividade subordinada, deixando a 

regulamentação do exercício profissional autônomo para outro ramos do direito, como por 

exemplo, o Direito Comercial e o Direito Civil (NASCIMENTO, 1997, p. 313).   

 A livre circulação de trabalhadores no mercado comum, assim como no Direito 

do Trabalho, também trata apenas da hipótese das pessoas físicas que trabalham 

subordinadamente para terceiro, de quem recebem sua remuneração. Ou seja, assim como o 

Direito do Trabalho, a livre circulação de trabalhadores não inclui os profissionais autônomos 

(NASCIMENTO, 1997, p. 380). 

A livre circulação dos trabalhadores pretende a formação de um mercado comum 
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de trabalho. Para atingir tal objetivo, determina a abolição de qualquer discriminação, baseada 

meramente na nacionalidade, entre os trabalhadores nacionais de qualquer dos Estados-partes 

(BORGES, 2005, p. 399).  

A referida determinação atinge não apenas o acesso ao emprego, mas também sua 

remuneração e todos os demais direitos e condições, trabalhistas e previdenciários, que 

beneficiem os trabalhadores nacionais do Estado-parte de acolhimento (BORGES, 2005, p. 

399).  

Elizabeth Accioly considera a livre circulação de pessoas ‘um dos pilares 

essenciais do mercado comum’ (2004, p. 33). Daí a importância das considerações expostas 

neste tópico. 

No capítulo seguinte tratar-se-ão, de maneira específica, as características que 

envolvem a livre circulação de trabalhadores, parte da livre circulação de pessoas que 

interessa diretamente este trabalho. 
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CAPÍTULO 5  

 

A LIVRE CIRCULAÇÃO DE TRABALHADORES NO MERCADO COMUM 

 

No final do capítulo anterior, foram expostas algumas considerações acerca do 

conceito ‘trabalhador’, bem como sua diferenciação do conceito ‘profissional autônomo’. 

Contudo, antes de analisar a livre circulação de trabalhadores propriamente dita, faz-se 

imprescindível uma maior delimitação do sentido da expressão ‘trabalhador’. Evita-se, dessa 

maneira, a ocorrência de possíveis equívocos, que dificultem o entendimento desta obra. 

 Ao longo deste trabalho, mais de uma vez foi utilizado o termo ‘trabalhador’ 

como sinônimo de ‘empregado’. Tal circunstância deve-se ao fato de muitos autores, e alguns 

diplomas legais, procederem dessa maneira, apesar de essas expressões não serem sinônimas. 

 A expressão ‘empregado’ foi exaustivamente conceituada pela doutrina 

trabalhista, nacional e internacional, de maneira mais ou menos uniforme. No entanto, mesmo 

nesse ramo específico, existem autores que cometem certas imprecisões com relação às 

expressões ‘trabalhador’ e ‘empregado’, utilizando-as indistintamente, como se fossem 

sinônimas. Em verdade, o termo ‘empregado’ restringe-se à representação da mais importante 

das espécies do gênero ‘trabalhador’ (NASCIMENTO, 1997, p. 381).  

O fator ‘subordinação’ divide o trabalho em: autônomo e subordinado. E o 

trabalho subordinado, de interesse para esta pesquisa, igualmente se sub-divide em: atípico ou 

típico (NASCIMENTO, 1997, p. 313).  

O trabalhador subordinado típico resume-se a uma única hipótese: o empregado. 

Já os trabalhadores subordinados atípicos, que não são disciplinados pela legislação 
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trabalhista, distribuem-se em: trabalhadores eventuais53, trabalhadores avulsos54 e 

trabalhadores temporários55 (NASCIMENTO, 1997, pp. 313-319). 

Apesar da ocorrência dessa imprecisão, cometida pelos autores que usam 

indiscriminadamente as expressões ‘empregado’ e ‘trabalhador’,  é possível afirmar que a 

maior parte da doutrina trabalhista utiliza-se de rigor técnico na definição e utilização das 

citadas expressões. 

Para José Martins Catharino, por exemplo: “Empregado é a pessoa humana que se 

obriga a trabalhar por remuneração, para outra pessoa, e a esta fica subordinado. Em síntese: o 

trabalhador subordinado” (1972, p. 191).  

Amauri Mascaro Nascimento, não apenas é tecnicamente preciso no uso dessas 

expressões, como critica a inexatidão na utilização das mesmas. Para o autor: “Empregado é a 

pessoa física que com ânimo de emprego trabalha subordinadamente e de modo não-eventual 

para outrem, de quem recebe salário” (1997, p. 381). 

A legislação pátria demonstra igual rigor técnico na utilização da expressão 

‘empregado’, conforme demonstra a análise do art. 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho, 

a seguir transcrito: “Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”.  

Contudo, no âmbito do Direito da Integração, é comum o uso indiscriminado dos 

termos em análise. Tal imprecisão ocorre, tanto na doutrina, quanto nos diplomas 

                                                           
53 O trabalhador eventual também presta seus serviços para outrem subordinadamente, porém de modo 
descontinuado ou ocasional. Por esse motivo (descontinuidade) não se beneficia dos mesmos direitos previstos 
para o empregado (NASCIMENTO, 1997, pp. 314-315). 
54 O trabalhador subordinado avulso nada mais é que uma modalidade específica de trabalhador eventual, que 
exerce sua atividade no porto. No Brasil, os direitos dos avulsos são fixados em leis especiais, apesar de nossa 
atual Constituição, em seu art. 7o , inciso XXXIV, equipará-lo ao empregado (NASCIMENTO, 1997, p. 316)  
55 O trabalhador temporário, que não corresponde ao empregado admitido a prazo certo, é aquele que presta 
serviços a uma empresa de locação de trabalho temporário. Esta empresa, por sua vez, cede serviços para outras. 
O trabalhador temporário, na verdade, subordina-se imediatamente à empresa de trabalho temporário, recebendo 
desta a remuneração pela atividade realizada no âmbito de interesse do ‘tomador’ ou ‘cliente’ da empresa de 
trabalho temporário. No caso em análise, há três relações: uma direta, entre a empresa ‘cliente’ e a empresa de 
trabalho temporário, disciplinada, pelo Direito Civil, como contrato de locação de serviços entre essas empresas; 
uma relação do trabalhador para com a empresa ‘cliente’, que não é abarcada pelo direito do trabalho; e a relação 
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internacionais pertinentes à matéria, como bem demonstram os dois exemplos a seguir. 

  José Gabriel de Almeida, por exemplo, define o empregado beneficiado pela livre 

circulação de trabalhadores no mercado comum da seguinte forma: “O trabalhador migrante 

é toda pessoa física que se desloca de um Estado-parte para outro Estado-parte com a 

finalidade de se empregar por conta de outrem” (grifo nosso) (2001, p. 65). 

O próprio Tratado de Roma, que instituiu o Mercado Comum Europeu em 1957, 

cometeu a referida imprecisão, ao determinar que: “A livre circulação de trabalhadores 

implica a abolição de toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade, entre os 

trabalhadores dos Estados-Membros, no que diz respeito ao emprego, (...)” (grifo nosso). 

Em decorrência do constante uso indiscriminado dessas duas expressões no 

âmbito do direito da integração, o termo ‘trabalhador’ deverá ser entendido como 

‘empregado’ todas as vezes em que surgir no texto deste estudo.  

Outra relevante questão refere-se ao fato de os autores caracterizarem a livre 

circulação de trabalhadores a partir do exemplo europeu, que representa o único caso de livre 

circulação de trabalhadores efetivamente implantado. Essa circunstância apresenta 

importantes reflexos, porque é a partir do modelo europeu que toda a doutrina jurídica sobre a 

matéria é estruturada. 

Após os esclarecimentos apresentados, proceder-se-á a análise propriamente dita 

da livre circulação de trabalhadores no mercado comum, que, consoante afirmado no capítulo 

anterior, almeja a formação de um mercado comum de trabalho.  

A livre circulação de trabalhadores permite que seu beneficiado deixe o Estado-

parte de origem sempre que desejar, a fim de responder às ofertas de emprego oferecidas em 

qualquer dos outros Estados-partes do mercado comum (NORRIS, 1998, p. 41).  

A livre circulação de trabalhadores também permite que o trabalhador resida no 

                                                                                                                                                                                     
de trabalho entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário. Devido a essas características peculiares, o 
trabalhador temporário não se confunde com o empregado (NASCIMENTO, 1997, p. 316).  
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Estado-parte em que obteve o emprego, bem como permaneça nesse Estado-parte, mesmo 

depois de deixar o emprego (NORRIS, 1998, p. 43).  

Dessa forma, observa-se que o trabalhador nacional de qualquer Estado-parte de 

um mercado comum pode, quando lhe convenha, deixar seu Estado-parte de origem, em 

direção a outro do mesmo bloco regional, em busca dos empregos lá oferecidos.  

Toda a situação apontada deve ocorrer nas mesmas condições que regem e 

beneficiam os nacionais do Estado-parte de acolhimento. Em outras palavras, a livre 

circulação de trabalhadores implica a abolição de qualquer discriminação baseada apenas na 

nacionalidade do trabalhador.  

No entanto, a proibição da ocorrência de restrições baseadas na nacionalidade não 

apresenta caráter absoluto. São previstas e aceitas algumas limitações, justificadas por 

motivos de ordem, segurança ou saúde públicas56. 

A proibição da discriminação em razão da nacionalidade não significa qualquer 

espécie de tratamento privilegiado por parte dos trabalhadores nacionais de outros Estados-

partes em relação aos nacionais do Estado-parte de acolhimento. O que se pretende evitar é a 

ocorrência de diferenciações baseadas apenas na nacionalidade (RODRÍGUEZ, 2000, p. 444). 

Admite-se, portanto, o tratamento diferenciado que obedeça a causas legítimas, 

como por exemplo, o fundado na aptidão especial para exercer determinada função, ou 

fundado na melhor formação profissional de um candidato ao emprego, quando comparado 

aos demais (RODRÍGUEZ, 2000, p. 442). 

Também não se deve olvidar que, no mercado comum, os trabalhadores nacionais 

de terceiros Estados-partes devem gozar exatamente das mesmas vantagens reconhecidas aos 

trabalhadores nacionais do Estado-parte de acolhimento. Essa igualdade deve abranger o 

                                                           
56 A título de exemplo pode citar-se parte do art. 39. 3 do Tratado de Roma, que determina: “A livre circulação 
dos trabalhadores compreende, sem prejuízo das limitações justificadas por razões de ordem pública, segurança 
pública e saúde pública, o direito de: 
a) Responder a ofertas de emprego efetivamente feitas; 
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acesso: ao Estado-parte de acolhimento; ao emprego, à remuneração, a todas as condições e 

demais direitos e vantagens sociais, trabalhistas e previdenciários (ALMEIDA, 2001, p. 66; 

ACCIOLY, 2003, p. 49). 

No capítulo seguinte será analisada mais detalhadamente a livre circulação de 

trabalhadores no âmbito do antigo Mercado Comum Europeu. A integração européia, que 

serviu de base para grande parte da doutrina existente sobre a matéria, também exerce forte 

influência sobre o Mercosul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
b) Deslocar-se livremente, para o efeito, no território dos Estado-membros; (...)”. 
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CAPÍTULO 6  

 

A LIVRE CIRCULAÇÃO DE TRABALHADORES NO MERCADO COMUM 

EUROPEU 

 

6. 1 A livre circulação de trabalhadores no Tratado de Roma 

 

Neste tópico serão analisadas as características mais importantes do processo de 

implantação da livre circulação de trabalhadores no Mercado Comum Europeu. Além disso, 

serão expostas algumas considerações sobre o tratamento específico dispensado pelo Tratado 

de Roma sobre o assunto. 

Desde o surgimento da Comunidade Econômica Européia, através da assinatura 

do Tratado de Roma em 1957, seus Estados-partes iniciaram a concretização do objetivo 

estipulado no referido tratado: a implantação integral do Mercado Comum Europeu.  

O mencionado objetivo significava, conseqüentemente, a implantação da livre 

circulação de mercadorias, de capitais, de serviços e de pessoas. E esta última, por sua vez, 

implicava, tanto a livre circulação de trabalhadores, de interesse para esta pesquisa, quanto o 

direito de estabelecimento.  

Como tudo que envolve as integrações econômicas regionais, também no exemplo 

europeu, a concretização da livre circulação de trabalhadores foi um processo lento. Aliás, até 

hoje, a integração européia é ampliada e modificada, devido à evolução do antigo Mercado 

Comum Europeu, para a avançada etapa da união econômica e monetária, quando houve o 

surgimento da União Européia. 

A livre circulação de trabalhadores do Mercado Comum Europeu, consoante já 

mencionado, teve início com a assinatura do Tratado de Roma, em 1957, e se prolongou até 
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1986, quando foi assinado o Tratado do Ato Único Europeu (TAUE).  

Em virtude do TAUE, os três tratados constitutivos originais das Comunidades 

Européias, (CECA, EURATOM, CEE), foram alterados com profundidade pela primeira vez 

(JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 80).  

Dentre as alterações sofridas, encontrava-se a questão da livre circulação de 

pessoas, que recebeu nova e ampliada dimensão, tendo em vista o fato de a mobilidade dos 

comunitários passar a ser entendida no âmbito de um ‘mercado interior único’ e não mais 

apenas no âmbito de um mercado comum (JAEGER JÚNIOR, 2000, pp. 80-81).  

Em realidade, pode-se considerar que o ‘mercado interior único’ representa uma 

transição entre o mercado comum e a união econômica e monetária. No caso específico do 

processo de integração europeu, o mercado interior único teve sua implantação iniciada com a 

assinatura do TAUE, em 1986, prolongando-se até a assinatura do Tratado de Maastrich, em 

1992, quando foi iniciada a implantação da união econômica e monetária européia (JAEGER 

JÚNIOR, 2000, p. 80). 

A análise do processo de efetivação da livre circulação de trabalhadores no 

Mercado Comum Europeu é bastante frutífera, porque, tanto a etapa mercado comum, como a 

livre circulação de trabalhadores, também são objetivos do Mercosul. 

Dessa forma, percebe-se que o estudo do pioneiro caso europeu poderá contribuir, 

de maneira considerável, para a implantação do mercado comum e da livre circulação de 

trabalhadores no Mercosul. Tal contribuição dar-se-á através da análise dos estudos, 

obstáculos, deficiências, equívocos e soluções ocorridas durante a efetivação do Mercado 

Comum Europeu.   

Em 1957, quando criou o Mercado Comum Europeu, o Tratado de Roma previu a 

livre circulação de pessoas através: da livre circulação de trabalhadores, no art. 48 e seguintes; 
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e do direito de estabelecimento, no art. 52 e seguintes57. Os artigos relativos à livre circulação 

de trabalhadores previam: 

“Art. 48 
1. A livre circulação de trabalhadores deve ficar assegurada na 

Comunidade, o mais tardar no termo do período de transição58. 
2. A livre circulação dos trabalhadores implica a abolição de toda e 

qualquer discriminação em razão da nacionalidade, entre os trabalhadores dos 
Estados-membros, no que diz respeito ao emprego, à remuneração e demais 
condições de trabalho. 

3. A livre circulação dos trabalhadores compreende, sem prejuízo das 
limitações justificadas por razões de ordem pública, segurança pública e saúde 
pública, o direito de: 

a) Responder a ofertas de emprego efetivamente feitas; 
b) Deslocar-se livremente, para o efeito, no território dos Estados-

membros; 
c) Residir num dos Estados-membros a fim de nele exercer uma 

atividade laboral, em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas que regem o emprego dos trabalhadores nacionais; 

d) Permanecer no território de um Estado-membro depois de nele ter 
exercido uma atividade laboral, nas condições que serão objeto de regulamentos de 
execução a estabelecer pela Comissão. 

4. O disposto no presente artigo não é aplicável aos empregos na 
administração pública. 

Art. 49 
O Conselho, deliberando de acordo com o procedimento previsto no 

artigo 251 e após consulta do Comitê Econômico e Social, tomará, por meio de 
diretivas ou de regulamentos, as medidas necessárias à livre circulação de 
trabalhadores, tal como se encontra definida no artigo anterior, designadamente: 

a) Assegurando uma colaboração estreita entre os serviços nacionais 
de emprego;  

b) Eliminando, tanto por procedimentos e práticas administrativas, 
como os prazos de acesso aos empregos disponíveis, decorrentes, quer da legislação 
nacional, quer de acordos anteriormente concluídos entre os Estados-membros, cuja 
manutenção constitua obstáculo à liberalização dos movimentos dos trabalhadores; 

c) Eliminando todos os prazos e outras restrições previstas, quer na 
legislação nacional quer em acordos anteriormente concluídos entre os Estados-
membros, que imponham aos trabalhadores dos outros Estados-membros condições 
diferentes das que se aplicam aos trabalhadores nacionais quanto à livre escolha de 
um emprego; 

d) Criando mecanismos adequados a pôr em contato as ofertas e 
pedidos de emprego e a facilitar o seu equilíbrio em condições tais que excluam 
riscos graves para o nível de vida e de emprego nas diversas regiões e indústrias.   
 Art. 50 
 Os Estados-membros devem fomentar, no âmbito de um programa 
comum, o intercâmbio de jovens trabalhadores. 
 Art. 51 

O Conselho, deliberando nos termos do artigo 251, tomará, no 
                                                           
57 A fim de evitar equívocos, vale ressaltar que a referida numeração do Tratado de Roma, relativa à livre 
circulação de trabalhadores, foi alterada em decorrência da entrada em vigor de novos tratados atualizadores do 
Tratado de Roma original. Dessa forma, os quatro artigos que dispõem sobre a matéria, inicialmente previstos 
nos arts. 48 a 51, atualmente se encontram numerados como arts. 39 a 42. No entanto, os respectivos conteúdos 
não sofreram alterações, tendo em vista o fato de tratar apenas das diretrizes e normas essenciais e gerais a 
respeito do assunto.  
58 O atual art. 39. 1 do Tratado de Roma foi o único que sofreu pequena alteração em seu texto, atualmente 
redigido como: “A livre circulação dos trabalhadores fica assegurada na Comunidade”. Tal modificação decorre 
do fato de a livre circulação de trabalhadores inicialmente prevista no Tratado de Roma, que apenas objetivava 
atingir o mercado comum, já ter sido alcançada e ultrapassada (grifo nosso). 
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domínio da segurança social, as medidas necessárias ao estabelecimento da livre 
circulação dos trabalhadores, instituindo, designadamente, um sistema que assegure 
aos trabalhadores migrantes e às pessoas que deles dependam: 

a) A totalização de todos os períodos tomados em consideração pelas 
diversas legislações nacionais, tanto para fins de aquisição e manutenção do direito 
às prestações, como para o cálculo destas; 

b) O pagamento das prestações aos residentes nos territórios dos 
Estados-membros. 

O Conselho delibera por unanimidade em todo o processo previsto no 
artigo 251” (grifo nosso). 

 
 Augusto Jaeger Júnior e Roberto Norris consideram possível a identificação de 

três fases evolutivas, até que o pleno funcionamento da livre circulação de trabalhadores 

prevista no Tratado de Roma fosse atingida, consoante se observará nos parágrafos seguintes 

(2000, pp. 65-66, 74; 1998, p. 46).  

Para os autores em questão, a primeira dessas fases teve início com a instituição 

do Mercado Comum Europeu, em 1957, e durou até o ano de 1964. Nessa época, ainda era 

assegurada a prioridade da obtenção do emprego aos nacionais do Estado-parte de 

acolhimento. Apenas quando os empregos não fossem preenchidos pelos mesmos é que se 

tornariam disponíveis aos nacionais dos demais Estados-partes (2000, p. 74; 1998, pp. 46-47).  

Apesar da manutenção da citada restrição, nesta fase inicial do Mercado Comum 

Europeu, Augusto Jaeger Júnior já considera essa possibilidade uma ‘abertura’ ao posterior 

acesso integral do trabalhador comunitário a qualquer emprego de qualquer Estado-parte 

(2000, p. 74). 

A segunda fase de implantação da livre circulação de trabalhadores no Mercado 

Comum Europeu teria se iniciado no ano de 1964, quando a prioridade nacional da fase 

anterior foi limitada pelo aspecto temporal (NORRIS, 1998, p. 46).  

Dessa maneira, após um prazo de três a quatro semanas, o trabalhador de outro 

Estado-parte da Comunidade poderia ocupar o emprego não preenchido pelo nacional do 

Estado-parte de acolhimento (NORRIS, 1998, p. 46).  

Para Augusto Jaeger Júnior, esta segunda fase foi caracterizada pelo início da 

substituição da prioridade nacional pela prioridade do mercado europeu (2000, p. 74).  
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Além desse importante avanço, também merece destaque a ampliação do conceito 

de ‘família’, a ser beneficiada pelo direito de acompanhar o trabalhador nacional de um dos 

Estados-partes. A partir desta fase, o conceito em questão passou a englobar qualquer 

familiar, dependente economicamente, do titular beneficiado pela livre circulação de 

trabalhadores (FERREIRA, OLIVEIRA, 1997, p. 55; JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 74). 

Na terceira e última fase de implantação da livre circulação de trabalhadores do 

Mercado Comum Europeu, houve efetiva e plenamente a entrada em vigor do objetivo 

pretendido pelo Tratado de Roma, através da criação da figura do ‘trabalhador comunitário’ 

(MELGAR, MORENO, NAVARRO, 1994, p. 142; NORRIS, 1998, p. 46).  

A livre circulação de trabalhadores foi alcançada antes do término do prazo 

estipulado, (1970), e durou até a assinatura do Tratado do Ato Único Europeu, em 1986, 

quando teve início o ‘mercado interior único’ (MELGAR, MORENO, NAVARRO, 1994, p. 

142).  

Nessa terceira fase de implantação da livre circulação de trabalhadores no 

Mercado Comum Europeu, foi eliminada qualquer margem, porventura ainda existente, à 

discriminação baseada na nacionalidade (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 74; MELGAR, 

MORENO, NAVARRO, 1994, p. 142). 

Portanto, a efetivação completa da livre circulação de trabalhadores, prevista no 

Tratado de Roma, trouxe a real possibilidade de qualquer trabalhador comunitário procurar e 

obter emprego em qualquer Estado-parte, nas mesmas condições dos nacionais do Estado-

parte de acolhimento interessados no mesmo emprego.   

Para atingir o referido objetivo, permitiu-se que o trabalhador comunitário 

permanecesse tempo suficiente no potencial Estado-parte de acolhimento, para que 

conhecesse as propostas de emprego existentes e pudesse tomar as medidas necessárias à sua 

contratação (JAEGER JÚNIOR, 2000, pp. 73-74).  



 58 

No Tratado de Roma também não foram estipulados, para os trabalhadores 

comunitários, prazos de permanência previamente limitados, desde que os mesmos 

comprovassem sua contínua busca pelo emprego e a existência de possibilidades reais de 

contratação  (DELGADO, 1994, p. 135; JAEGER JÚNIOR, 2000, pp. 73-74). 

A fim de permitir a concreta circulação do trabalhador comunitário em busca de 

emprego, seu deslocamento foi facilitado, mediante a permissão das entrada e saída dos 

Estados-partes, através apenas da apresentação do documento de identidade ou passaporte 

válido que constatassem suas nacionalidade e identidade pessoal (DELGADO, 1994, pp. 120-

121; JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 75).  

Desse modo, eliminou-se a possibilidade de os Estados-partes do Mercado 

Comum Europeu exigirem, dos trabalhadores nacionais dos demais Estados comunitários, 

qualquer outra formalidade administrativa para sua entrada com finalidade de obtenção de 

emprego. Ou seja, exigências como vistos de entrada, vistos de saída ou equivalentes 

passaram a ser consideradas discriminatórias dos trabalhadores comunitários (DELGADO, 

1994, pp. 120-121; JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 75). 

Outra questão, novamente merecedora de destaque, diz respeito às restrições à 

livre circulação de trabalhadores admitidas pelo art. 48. 3 do Tratado de Roma. Inicialmente, 

ressalta-se que essas limitações, justificadas por razões de ordem, segurança ou saúde 

públicas, não são consideradas discriminatórias59.  

Augusto Jaeger Júnior, contudo, reconhece que, à primeira vista, as restrições 

previstas pelo Tratado de Roma podem parecer, a alguém mais desavisado, obstáculos à livre 

circulação de trabalhadores do então Mercado Comum Europeu (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 

79).  

                                                           
59 Para Maria Isabel Lirola Delgado, por exemplo, as referidas limitações são apenas “uma reserva de soberania 
em favor dos Estados-membros que podem restringir ou suprimir a liberdade de circulação de pessoas 
reconhecida pelo ordenamento supranacional” (1994, p. 162). No mesmo sentido Augusto Jaeger Júnior 
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Qualquer outra restrição à livre circulação de trabalhadores não poderá ser 

alegada, independentemente do tipo de argumentação usada. Tal proibição abrange, inclusive, 

as restrições que tenham fins econômicos, como por exemplo, as que pretendam impedir a 

migração de técnicos de um Estado-parte para outro, sob alegação de que seus próprios 

nacionais ficarão desempregados (JAEGER JÚNIOR, 2000, pp. 81-82; MELGAR, 

MORENO, NAVARRO, 1994, p. 149) 

Com relação à limitação, prevista no art. 48. 3 do Tratado de Roma, fundamentada 

em motivos de saúde pública, é preciso mencionar a existência e utilização das listagens 

elaboradas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As citadas listagens enumeram casos 

de doenças passíveis de denegação do direito de entrada em outros Estados60 (CARVALHO, 

1995, p. 130; JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 79).  

Observa-se, portanto, que a livre circulação de pessoas no Mercado Comum 

Europeu, assim como em qualquer mercado comum, contemplou unicamente os agentes 

laborais. Percebe-se que o próprio Tratado de Roma já tornava expressamente imprescindível 

a busca do exercício de uma atividade econômica, para que os nacionais de seus Estados-

partes se beneficiassem do direito à livre circulação no espaço comunitário (JAEGER 

JÚNIOR, 2000, pp. 63-65). 

Assim, de acordo o Tratado de Roma, apenas os trabalhadores, nacionais dos 

Estados-partes, que se deslocassem com a intenção específica de exercer uma atividade 

econômica, como empregado, em outro Estado-parte, poderiam beneficiar-se com a livre 

circulação de trabalhadores (JAEGER JÚNIOR, 2000, pp. 64-65). 

Ou seja, o Mercado Comum Europeu, através do próprio Tratado de Roma, 

colocou o fator de produção ‘trabalho’ a serviço da integração econômica européia, 

                                                                                                                                                                                     
considera essas restrições do art. 39. 3 do Tratado de Roma “exercício mínimo de soberania e faculdade do 
Estado” (2000, p. 79). 
60 A título de exemplo, pode citar-se sífilis, tuberculose, toxicomania, doenças que exijam quarentena etc 
(CARVALHO, 1995, p. 130; JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 79). 
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permitindo que as atividades econômicas fossem desenvolvidas em qualquer dos seus 

Estados-partes (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 65). 

No tópico seguinte, será analisada a livre circulação de trabalhadores no Mercado 

Comum Europeu, enfatizando-se algumas questões relacionadas à sua previsão nas normas de 

direito comunitário derivado.   

 

6. 2 A livre circulação de trabalhadores nas normas de direito comunitário secundário 

 

 Os tratados originários da CECA, da EURATOM e da CEE, bem como suas 

posteriores unificações e atualizações através de novos tratados, correspondem ao 

denominado direito comunitário primário e podem ser considerados equivalentes às 

disposições constitucionais dos Estados nacionais61 (BORCHARDT, 1994, p. 34). 

 De outra parte, o direito comunitário secundário (ou derivado) europeu é formado 

pelos regulamentos, diretivas, decisões, recomendações e pareceres. No entanto, apenas os 

regulamentos e as diretivas apresentam especial importância para a livre circulação de 

trabalhadores no Mercado Comum Europeu. 

 O regulamento, que possui caráter geral e obrigatório em todos os seus elementos, 

corresponde à lei da antiga Comunidade Econômica Européia e da atual União Européia. 

Diferentemente das demais normas, o regulamento possui ‘aplicabilidade direta’ em todos os 

Estados-partes da Comunidade, independentemente de qualquer recepção ou mediação dos 

governos nacionais, inclusive da mera publicação nos diários oficiais nacionais (ACCIOLY, 

2004, p. 108). 

                                                           
61 Segundo Klaus-Dieter Borchardt: “Os tratados originários e as respectivas alterações, sobretudo as 
introduzidas pelo Ato Único Europeu e pelo Tratado da União Européia, contêm as normas fundamentais 
relativas aos objetivos, organização e modo de funcionamento da Comunidade, bem como partes do seu direito 
econômico. São, pois, as disposições ‘constitucionais’ da Comunidade que proporcionam às instituições 
comunitárias um quadro para o exercício das suas competências legislativas e administrativas no interesse da 
Comunidade. Uma vez que se trata de direito criado diretamente pelo Estados-membros, é designado por direito 
comunitário primário” (1994, p. 34). 
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A ‘aplicabilidade direta’ faz com que os regulamentos produzam seus efeitos de 

modo uniforme em todos os Estados-partes, a partir da sua entrada em vigor e durante todo 

seu período de vigência (CAMPOS, 2001, p. 361; ACCIOLY, 2004, p. 108).  

Essa aplicabilidade, justamente por vincular, tanto os governos nacionais, quanto 

as pessoas, torna possível, desde logo, a invocação dos regulamentos pelos possíveis 

interessados (ASCENSÃO, 2001, p. 252). 

 Dentre os regulamentos que auxiliaram na efetivação da livre circulação de 

trabalhadores no Mercado Comum Europeu, merecem especial destaque o Regulamento n. 

1.612/68 e o Regulamento n. 1.408/71. 

 O Regulamento n. 1.612/68 auxiliou na concretização do princípio da não-

discriminação, no tratamento entre os trabalhadores nacionais do Estado-parte de acolhimento 

e os trabalhadores nacionais dos demais Estados-partes, porque aboliu expressamente a regra 

da prioridade do mercado nacional de trabalho (CEREXHE, 1979, p. 41). 

 Já o Regulamento n. 1.408/71 auxiliou na efetivação da livre circulação de 

trabalhadores no Mercado Comum Europeu, porque assegurou expressamente a não-

discriminação nos assuntos pertinentes à seguridade social dos trabalhadores comunitários.  

Por meio do Regulamento n. 1.408/71, tanto os trabalhadores comunitários, 

quanto seus dependentes, não poderiam receber tratamento diferenciado nas prestações da 

seguridade social, independemente do Estado-parte de acolhimento e do Estado-parte da 

nacionalidade do empregado em questão (CEREXHE, 1979, p. 42). 

As diretivas, por sua vez, vinculavam os Estados-partes do então Mercado 

Comum Europeu quanto ao resultado a ser alcançado. No entanto, concediam aos governos 

nacionais liberdade quanto aos meios e à forma de transpor as respectivas diretivas para o 

direito nacional. Dessa forma, somente após a transposição para o direito nacional, as 
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diretivas poderiam repercutir com relação aos particulares62 (ACCIOLY, 2004, p. 35). 

A título de exemplo, cita-se a Diretiva n. 360/68, ainda hoje aplicada na União 

Européia. Através dela, concedeu-se aos familiares, de trabalhadores comunitários, que não 

fossem nacionais de um dos Estados-partes um documento de autorização de residência igual 

ao de quem dependem (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 76) 

Esse documento de residência, cuja expedição é um direito, denomina-se ‘tarjeta 

de estancia nacional de un Estado miembro de la CEE’. O documento em questão nada mais é 

do que um meio de prova declarativo do direito de residência em outro Estado-parte da 

Comunidade (DROMI, EKMEKDJIAN, RIVERA, 1995, pp. 225-226; JAEGER JÚNIOR, 

2000, p. 76).   

Diante do exposto, observa-se que os regulamentos auxiliaram na uniformização 

das normas comunitárias, devido à sua aplicabilidade direta em todos Estados-partes. Já as 

diretivas promoveram apenas a harmonização das legislações nacionais nas matérias por elas 

disciplinadas63. 

As diretivas, por necessitarem de transposição para os respectivos ordenamentos 

jurídicos internos, poderiam acarretar uma situação de desigualdade na aplicação das mesmas 

nos diversos Estados-partes da Comunidade. Tal situação indesejada ocorreria, caso algum 

dos Estados-partes desrespeitasse o prazo para a transposição da diretiva para seu direito 

interno. 

A fim de evitar tal prejuízo, o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias 

(TJCE) reconheceu às diretivas o denominado ‘efeito direto’. Entretanto, a fim de evitar 

equívocos, adverte-se que a ‘aplicabilidade direta’ dos regulamentos e o ‘efeito direto’ das 

                                                           
62 De acordo com as precisas palavras do professor Fausto de Quadros: “Só com o ato expresso de transposição 
da diretiva no Direito nacional e, portanto, com adoção pelo Estado destinatário das medidas necessárias ao 
cumprimento da diretiva é que os efeitos desta se repercutem quanto aos particulares e a diretiva se insere na 
Ordem Jurídica estadual” (1991, p. 420). 
63 Para Fausto de Quadros: “Enquanto o regulamento é fator de integração, a diretiva procura respeitar e manter a 
diversidade entre os Estados-membros: enquanto o regulamento é produto da atuação comunitária, a diretiva 
exprime a atuação nacional no seio das Comunidades” (1991, p. 420). 
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diretivas diferenciam-se entre si. 

Inicialmente, destaca-se que o ‘efeito direto’ (diretivas), ao contrário da 

‘aplicabilidade direta’ (regulamentos), não se encontra previsto expressamente no Tratado de 

Roma, correspondendo a uma construção doutrinária e jurisprudencial amplamente utilizada 

(ACCIOLY, 2004, p. 109). 

O ‘efeito direto’ representou o meio utilizado pela jurisprudência, para que os 

particulares pudessem invocar, perante os tribunais nacionais, disposições dos tratados 

comunitários ou de certos atos do direito comunitário secundário, que não fossem 

beneficiadas pela aplicabilidade direta e ainda não tivessem sido transpostas para os direito 

internos64 (QUADROS, 1991, pp. 420-421). 

 Apesar do exposto acerca da importância dos regulamentos e das diretivas para a 

regulamentação da livre circulação de trabalhadores, reconhece-se que o processo normativo 

secundário apresentou um inegável descompasso entre seu surgimento e as exigências 

concretas do Mercado Comum Europeu em formação. 

Um exemplo do déficit das normas do direito comunitário derivado é a Diretiva n. 

48/89, datada de 21 de dezembro de 1989. Apenas com ela, foi estabelecido um sistema geral 

de reconhecimento mútuo de diplomas de ensino superior, facilitando consideravelmente o 

exercício das profissões regulamentadas nos Estados-partes de acolhimento.  

Ou seja, somente trinta e dois anos após a assinatura do Tratado de Roma, criador 

da CEE, e três anos após à própria assinatura do TAUE, através do qual o processo 

integracionista europeu ultrapassou o mercado comum e iniciou a implantação do mercado 

interior único, surgiu a Diretiva n. 48/89, disciplinando especificamente a matéria em questão. 

                                                           
64 Vale ressaltar ainda que: “A invocabilidade das diretivas contra as entidades estatais baseia-se no caráter 
vinculativo das diretivas, que só existe no que se refere aos Estados-membros destinatários, e pretende evitar que 
um Estado possa tirar proveito da sua inobservância do direito comunitário. Alegar este princípio (do efeito 
direto) ao domínio das relações entre particulares equivaleria a reconhecer à Comunidade o poder de criar, com 
efeito imediato, obrigações na esfera jurídica dos particulares, quando ela só tem essa competência nos casos em 
que tem o poder de adotar regulamentos ou decisões” (ACCIOLY, 2004, p. 110). 
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Portanto, durante muitos anos houve a ausência de normas do direito comunitário 

secundário sobre inúmeras questões necessárias à facilitação da livre circulação dos 

trabalhadores. Devido a tal circunstância, coube ao TJCE, sempre que invocado, solucionar as 

citadas lacunas e evitar que o Mercado Comum Europeu tivesse sua existência colocada em 

risco. Para tanto, o TJCE utilizou-se, inúmeras vezes, dos tratados originários, dos princípios 

jurídicos e da criação do analisado ‘efeito direto’. 

No capítulo seguinte será abordada, de forma específica, a importância do 

princípio da não-discriminação para a viabilização da livre circulação de trabalhadores no 

Mercado Comum Europeu. 

 

6. 3 A livre circulação de trabalhadores e o princípio da não-discriminação 

 

 Inicialmente, é pertinente ressaltar que o princípio da não-discriminação em razão 

da nacionalidade está intrinsecamente relacionado à etapa mercado comum e, mais 

especificamente, à livre circulação de trabalhadores. Não sendo exagero afirmar que sua 

inobservância invariavelmente acarreta o fracasso de ambos (JAEGER JÚNIOR, 2000, pp. 

68-69). 

 Apesar de implícito nos conceitos de ‘mercado comum’ e ‘livre circulação de 

trabalhadores’, no caso Mercado Comum Europeu, houve o cuidado de se enfatizar o 

princípio da não-discriminação, desde o início, no próprio texto do Tratado de Roma. 

Essa previsão ocorreu de forma genérica, no art. 7o, que estabeleceu: “No âmbito 

de aplicação do presente Tratado, e sem prejuízo das suas disposições especiais, é proibida 

toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade”. E ocorreu de forma específica, no 

art. 48. 2, que dispôs: “A livre circulação dos trabalhadores implica a abolição de toda e 

qualquer discriminação em razão da nacionalidade, entre os trabalhadores dos Estados-
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Membros, no que diz respeito ao emprego, à remuneração e às demais condições de trabalho”. 

Segundo o princípio da não-discriminação, os trabalhadores comunitários devem 

receber o mesmo tratamento dispensado aos trabalhadores nacionais do Estado-parte de 

acolhimento, tanto em relação ao acesso ao emprego, quanto à remuneração e demais 

condições de trabalho. 

Motivado pelo já mencionado déficit do direito comunitário secundário em 

relação às exigências concretas da livre circulação de trabalhadores, o TJCE regulamentou o 

disposto nos citados arts. 7o e 48 do Tratado de Roma.  

Através dessa regulamentação, o TJCE ampliou a possibilidade de aplicação do 

princípio da não-discriminação em razão da nacionalidade a questões não diretamente 

pertinentes aos direitos trabalhistas, mas igualmente importantes para a efetivação da livre 

circulação dos trabalhadores.  

A fim de exemplificar a afirmação anterior, é possível citar-se a hipótese do 

jovem trabalhador comunitário que, depois de obter o emprego num dos Estados-partes do 

Mercado Comum Europeu, pretende financiar o imóvel em que reside durante o exercício do 

emprego em questão.  

Dessa forma, graças à ampliação da aplicação do princípio da não-discriminação 

em razão da nacionalidade, o Estado-parte de acolhimento somente poderá exigir do 

trabalhador comunitário na situação analisada as mesmas exigências feitas aos seus próprios 

nacionais.  

Ou seja, o princípio da não-discriminação esteve presente na livre circulação dos 

trabalhadores do Mercado Comum Europeu, tanto nas questões relativas ao deslocamento 

propriamente dito no interior do bloco econômico, quanto nas questões pertinentes ao acesso 

ao: emprego; direitos trabalhistas; direitos previdenciários ou quaisquer outros direitos 

considerados necessários à integral livre circulação dos trabalhadores. 
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Também merece destaque o fato de o princípio da não-discriminação ter sido um 

importante limite para os legisladores internos e para os intérpretes das normas dos Estados-

partes do Mercado Comum Europeu.  

Apesar de o Mercado Comum Europeu ter permitido que seus Estados-partes 

determinassem quaisquer condições para o acesso a seus direitos trabalhistas e 

previdenciários, não permitiu que esses mesmos Estados considerassem a nacionalidade do 

trabalhador comunitário um ‘fator originador de prejuízos’ (MELGAR, MORENO, 

NAVARRO, 1994, p. 237). 

Dessa forma, não é de se estranhar que, no Mercado Comum Europeu, o princípio 

da não-discriminação tenha sido considerado de fundamental importância para a livre 

circulação de trabalhadores. Não apenas no sentido de a tornou melhor e mais completa, mas 

principalmente de que a tornou possível e viável (JAEGER JÚNIOR, 2000, pp. 67-68). 

Verifica-se, portanto, que, desde a assinatura do Tratado de Roma, três aspectos 

interdependentes foram de fundamental importância para a efetivação da livre circulação dos 

trabalhadores no ainda Mercado Comum Europeu: o princípio da não-discriminação em razão 

da nacionalidade; as normas de direito comunitário derivado (especificamente os 

regulamentos e as diretivas) e a atuação do TJCE,  em harmonia com os outros dois fatores. 
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CAPÍTULO 7  

 

A LIVRE CIRCULAÇÃO DE TRABALHADORES NO MERCOSUL 

 

No capítulo anterior foi analisado o tratamento dispensado à livre circulação de 

trabalhadores no Mercado Comum Europeu. Ao longo deste capítulo estudar-se-á o 

tratamento jurídico existente sobre a matéria no Mercosul.  

Apesar de o Tratado de Assunção pretender a formação da etapa mercado comum, 

o Mercosul ainda se encontra em um estágio de transição entre a zona de livre-comércio e a 

união aduaneira. Devido a esse motivo, falta-lhe quase totalmente o disciplinamento jurídico 

pertinente à livre circulação dos trabalhadores.  

Portanto, o trabalho realizado ainda permanece marcadamente na seara dos 

estudos, projetos e propostas, que buscam fornecer soluções para a futura implantação da livre 

circulação dos trabalhadores nacionais dos Estados-partes do Mercosul. 

   

7. 1 A livre circulação de trabalhadores e o Sub-Grupo de Trabalho n. 10 

 

Dentre os incipientes estudos realizados acerca da livre circulação de 

trabalhadores no Mercosul, destaca-se o iniciado pelo Grupo do Mercado Comum (GMC)65. 

O GMC constituiu e coordena os denominados Sub-Grupos de Trabalho (SGTs), 

cuja missão é a realização de estudos e apresentação de propostas sobre assuntos específicos, 

considerados estratégicos para o Mercosul66.  

                                                           
65 O GMC, órgão executivo do Mercosul, é integrado pelos representantes de todos os Estados-partes. Sua 
existência, estrutura e funcionamento encontram-se previstos, tanto no Tratado de Assunção, que criou o 
Mercosul em 1991, quanto no Protocolo de Ouro Preto, de 1994, que dispõe sobre a estrutura institucional do 
Mercosul. 
66 De acordo com as palavras de José Gabriel Assis de Almeida: “Os Sub-grupos de Trabalho são as instâncias 
de negociação e discussão sobre determinados temas” (2001, p. 24). 
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Dentre os SGTs criados, apresenta interesse direto para a livre circulação de 

trabalhadores o SGT-1067, relativo às relações de trabalho, emprego e previdência social. 

Segundo Valdir Vicente de Barros, então Diretor de Relações Internacionais da 

Confederação Geral dos Trabalhadores, a criação do SGT-10 apenas foi considerada possível 

na reunião dos Ministros do Trabalho, de 9 de maio de 1991. Na ocasião, foi subscrita a 

importante ‘Declaração dos Ministros do Trabalho dos Estados-Partes do Mercosul’68 

(ANDRADE, 1993, p. 39). 

Em 12 de dezembro do mesmo ano, na reunião de Foz do Iguaçu, ocorreram dois 

importantes fatos merecedores de registro: a consolidação da idéia do SGT-10 e a reafirmação 

da referida ‘Declaração’69. 

Nessa oportunidade, as Centrais Sindicais de Argentina, Brasil e Uruguai 

integraram-se pela primeira vez, através da Coordenadoria de Centrais Sindicais do Cone Sul 

(CCSCS) (NORRIS, 1998, p. 130). A partir desse momento, a Coordenadoria passaria a ser 

entendida como a instância representativa das Centrais Sindicais dos quatro Estados-partes do 

Mercosul (ANDRADE, 1993, p. 39). 

Além disso, as mencionadas Centrais Sindicais firmaram um importante 

documento conjunto, entregue aos Ministros do Trabalho dos seus respectivos Estados, 

reivindicando, tanto sua participação nos espaços institucionais do Mercosul, como a criação 

de um SGT específico para as questões trabalhistas (NORRIS, 1998, p. 130).  

                                                           
67 O atualmente denominado SGT-10 era inicialmente conhecido como SGT-11. No entanto, a fim de evitar 
possíveis equívocos, motivados por essa renumeração, o sub-grupo em análise será denominado ‘SGT-10’ ao 
longo de todo este capítulo. 
68 Nessa Declaração foi consignado, dentre outras questões:  
“(...) II – é necessário atender aos aspectos trabalhistas e sociais do Mercosul e acompanhar as tarefas dos 
respectivos representantes para assegurar que o processo de integração venha acompanhado de efetiva melhoria 
das condições de trabalho nos países que subscreveram o Tratado; 
III – promover a criação de Sub-Grupos de Trabalho com a atribuição de avançar no estudo das matérias 
vinculadas a suas pastas (Ministérios do Trabalho) (...)” (TEIXEIRA FILHO, 1993, p. 333). 
69 Na reunião de Foz do Iguaçu “Fica reiterado o que se acordou na reunião dos Ministro do Trabalho, realizada 
em Montevidéu, em 9 de maio de 1991, com relação à necessidade de promover a criação de um Subgrupo de 
Trabalho no contexto do Anexo V do Tratado de Assunção, que deveria ser denominado de relações do trabalho, 
emprego e previdência social, com a responsabilidade de ocupar-se destes temas” (TEIXEIRA FILHO, 1993, pp. 
333 – 334). 
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Valdir Vicente de Barros considerou a participação dos trabalhadores, 

especialmente através da CCSCS, de fundamental importância para o resultado da reunião de 

Foz de Iguaçu. Finalmente, em 17 de dezembro de 1991, durante a reunião do Conselho 

Mercado Comum, a constituição do SGT -10 foi oficialmente decidida (ANDRADE, 1993, p. 

39). 

Ao avaliar todas essas reuniões, João de Lima Teixeira Filho entendeu que, 

contrariamente ao que ocorreu nos casos de integração anteriores ao Mercosul, desta vez, as 

questões sociais, especialmente as trabalhistas, foram discutidas pari passu com os assuntos 

econômicos (1993, p. 333).  

Desde o início, o SGT-10 foi dividido em oito comissões temáticas: 1. Relações 

individuais do trabalho; 2. Relações coletivas do trabalho; 3. Emprego; 4. Formação 

profissional; 5. Saúde e segurança do trabalho; 6. Seguridade social; 7. Setores específicos; 8. 

Princípios (ANDRADE, 1993, p.39).  

O SGT-10 é composto por um representante do governo de cada Estado-parte, 

além de três representantes dos trabalhadores e de três representantes dos empregadores de 

cada Estado-parte do Mercosul (ANDRADE, 1993, p. 39). 

A referida composição tripartida do SGT-10 objetiva permitir e favorecer a 

participação de empregadores e trabalhadores, através de suas respectivas entidades sindicais. 

Foi proposta pelo então Ministro Antônio Rogério Magri, durante a realização da reunião de 

Foz do Iguaçu70 (TEIXEIRA FILHO, 1993, p. 334). 

Roberto Norris ressaltou que essa composição tripartida somente foi possível, 

porque a organização sindical é constitucionalmente permitida em todos os Estados-partes do 

                                                           
70 Na reunião de Foz do Iguaçu, o Ministro Antônio Rogério Magri assinalou: “O Mercosul requer todo um 
amadurecimento na relação entre os atores sociais, envolvendo governos, empresários e trabalhadores. Na 
discussão dos assuntos trabalhistas, esse caráter tripartite é absolutamente fundamental, considerando as 
peculiaridades intrínsecas da relação capital-trabalho. De nossa parte já externamos a opinião de que tais foros 
devem ter no tripartismo sua característica, pois que absolutamente indispensável ao equacionamento da 
complexa gama de problemas que hão de surgir ao longo do processo de integração” (TEIXEIRA FILHO, 1993, 
p. 334).  
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Mercosul (1998, pp. 92, 98). 

Para o autor, existem no mínimo três modelos de organização sindical que, em 

uma grande aproximação, poderiam ser caracterizados como: 1. virtual monopólio sindical, 

com intensa regulação e intervenção estatal, bem como predomínio dos sindicatos de 

atividade (Argentina e Brasil); 2. pluralidade sindical, com regulamentação estatal e 

predomínio dos sindicatos de empresa (Paraguai); 3. unidade sindical, com acentuado 

‘abstencionismo estatal’ e predomínio dos sindicatos de atividade (Uruguai) (1998, p. 130). 

O reconhecimento dessas diferenças constitui-se num desafio que exigirá, das 

centrais sindicais, um forte processo de articulação entre os sindicatos dos principais ramos de 

produção (NORRIS, 1998, pp. 130-131). 

João de Lima Teixeira Filho alerta que, tanto o movimento sindical, como os 

trabalhadores, deverão adotar uma postura ‘menos política e constestatória e muito mais 

convergente na procura por soluções negociadas’ (1993, p. 336). 

Também afirma que a garantia do nível de emprego será intimamente vinculada à 

busca de soluções para problemas comuns a empregadores e empregados. E vai além, 

salientando que os trabalhadores deverão incluir, nas pautas de reivindicações, cláusulas 

relativas à qualidade, à formação, à reciclagem, dentre outras (1993, p. 336). 

Segundo Luiz Olavo Baptista, o próprio Itamaraty vem solicitando, ‘com 

insistência mesmo’, a participação de empregadores e trabalhadores na elaboração das normas 

do Mercosul. Inclusive, lamenta que, muitas vezes, as respostas não tenham ocorrido com o 

devido retorno, e que aqueles não tenham se apercebido da importância dessa oportunidade da 

reformulação legislativa (1993, p. 46). 

O modo de funcionamento do SGT-10 é composto por duas etapas. Na primeira, 

meramente preparatória, devem estar presentes todos os membros que o compõem. Nesta 

etapa inicial não ocorre votação, mas apenas a apresentação dos relatórios das oitos comissões 



 71 

temáticas, bem como a apresentação de propostas da iniciativa privada (ANDRADE, 1993, p. 

40).  

Já na segunda etapa, que é decisória, participam apenas os coordenadores, que 

sempre são compostos pelos membros representantes dos governos dos Estados-partes do 

Mercosul (ANDRADE, 1993, p. 40). 

Aos coordenadores do SGT-10 pertence a prerrogativa de aprovar os citados 

relatórios e de encaminhar as propostas de recomendação que considerarem adequadas ao 

GMC. Isso porque, consoante afirmado no início deste tópico, os SGTs subordinam-se ao 

Grupo do Mercado Comum (ANDRADE, 1993, p. 40).  

As referidas propostas de recomendação poderão tornar-se normas, caso o GMC 

decida por sua aprovação e adoção. Neste caso, as propostas de recomendação passarão a ser 

Resoluções, com força obrigatória para os Estados-partes do Mercosul71 (ANDRADE, 1993, 

p. 40). 

Dentre as oito comissões temáticas do SGT-10, duas apresentam especial interesse 

para a futura livre circulação de trabalhadores: a Comissão n. 3, que trata das migrações de 

mão-de-obra, dentre outros assuntos específicos; e a Comissão n. 8, que estuda os princípios 

relativos às relações de trabalho, especialmente os princípios decorrentes das Convenções da 

OIT ratificadas pelos Estados-partes. 

O Conselho do Mercado Comum (CMC), órgão máximo do Mercosul, instruiu o 

GMC para que, através de um grupo ad hoc, avaliasse o estado do cumprimento dos objetivos 

estabelecidos para cada SGT, elaborasse propostas de adequação e estipulasse novas pautas de 

trabalho e de prazos para seu cumprimento (ALMEIDA, 2001, p. 24). 

Devido àquela instrução, o GMC criou três novos SGTs e promoveu a 

anteriormente citada renumeração dos mesmos. Foi somente a partir desse momento que o 

                                                           
71 O GMC se manifesta através de ‘resoluções’, as quais, de acordo com o Protocolo de Ouro Preto, possuem 
força obrigatória para os Estados-partes do Mercosul. 
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então SGT-11, responsável pelos assuntos laborais, de emprego e seguridade social, passou a 

denominar-se SGT-10 (GARCIA JÚNIOR, 1997, pp. 15-16).  

O SGT-10 adotou como prioridade a aproximação das legislações trabalhistas dos 

Estados-partes do Mercosul, através da harmonização das mesmas72. Seu objetivo é a busca 

da melhoria das condições de trabalho nesses Estados (ALMEIDA, 2001, p. 71; TEIXEIRA 

FILHO, 1993, p. 335). 

A referida aproximação poderia ser concretizada por meio da unificação ou da 

harmonização legislativa. A primeira hipótese consiste na adoção de uma normativa comum, 

sem a introdução de particularidades nacionais. Corresponde a uma forma mais rígida de 

obtenção da integração trabalhista (ALMEIDA, 2001, p. 88).  

Já a harmonização significa a adoção de uma plataforma mínima comum de 

direitos, não impedindo a criação de outros mecanismos de proteção ao trabalhador 

(ALMEIDA, 2001, p. 88). 

 Roberto Norris considera acertada a opção do Mercosul pela harmonização, no 

lugar da unificação da legislação laboral. Para o autor, a unificação seria ‘algo utópico’ no 

atual nível de desenvolvimento do Mercosul (1998, p. 91).  

 Em razão das diversidades de tamanho, cultura e economia, ainda existentes entre 

os Estados-partes do Mercosul, José Gabriel Assis de Almeida também entende ser a 

harmonização a escolha mais indicada73 (2001, p. 88).  

A harmonização das legislações trabalhistas dos membros do Mercosul segue dois 

objetivos principais: 1. Traduzir-se na melhoria das condições de trabalho, visto que o homem 

                                                           
72 O art. 1o do Tratado de Assunção prevê:  
“(...)Este mercado comum implica: (...) 
(...) e o compromisso dos Estados-partes de harmonizar suas legislações, nas áreas pertintentes, para lograr o 
fortalecimento do processo de integração”.  
73 No mesmo sentido, João de Lima Teixeira Filho: “Sustentamos que a pretendida harmonização, a ser 
considerada por instituto e pela finalidade de cada qual, não conduz à uniformidade legislativa. Tal identidade 
normativa seria inalcançável, basicamente, por dupla razão: a soberania interna de cada país-membro e a atuação 
dos fatores sociais na fonte de produção do Direito do Trabalho. Isto sem falar nas razões históricas e culturais 
de cada povo” (grifos do autor)  (1993, p. 335).  
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não é mero objeto da economia, mas seu sujeito; 2. Incidir sobre as assimetrias causadas pelas 

interferências dos governos dos Estados-partes, e não sobre as assimetrias decorrentes das 

vantagens resultantes das condições naturais ou das qualificações dos trabalhadores 

(ALMEIDA, 2001, p. 72). 

Uma análise superficial dos direitos trabalhistas dos Estados integrantes do 

Mercosul pode causar a falsa impressão de que as assimetrias indesejáveis seriam menores 

que o imaginado. Isso se deve ao fato de os principais direitos trabalhistas encontrarem-se 

presentes nas legislações de todos eles (ALMEIDA, 2001, p. 69). 

No entanto, existem importantes diferenças relativas à extensão dos direitos 

trabalhistas assegurados74, que podem refletir de forma significativa sobre o custo da mão-de-

obra. Isso se não forem amenizadas pela harmonização de suas legislações75 (ALMEIDA, 

2001, p. 69). 

A diferença de custo da mão-de-obra é potencialmente perigosa, porque influencia 

                                                           
74 Parte da situação laboral nos Estados-partes do Mercosul: 
1) Jornada diária de trabalho – Argentina (8h); Brasil (8h); Paraguai (8h); Uruguai (8h).  
2) Jornada semanal de trabalho – Argentina (48h); Brasil (44h); Paraguai (48h); Uruguai (44h – comércio, 48h – 
indústria).  
3) Férias anuais remuneradas – Argentina (14 a 35 dia corridos, segundo o tempo de serviço); Brasil (30 dias 
corridos); Paraguai (12 a 30 dias corridos, segundo o tempo de serviço); Uruguai (20 dias úteis, acrescidos de 1 
dia para cada 4 anos trabalhados). 
4) Licença maternidade – Argentina (45 dias antes e 45 dias após o parto, pagos pelo empregador e compensados 
pela Seguridade Social); Brasil (120 dias, pagos pelo empregador e compensados pela Seguridade Social); 
Paraguai (6 semanas antes e 6 semanas depois do parto, pagas pela Seguridade Social); Uruguai (6 semanas 
antes e 6 semanas depois, pagas pela Seguridade Social).  
5) Greve – Argentina (Possível); Brasil (Possível) ; Paraguai (Possível); Uruguai (Possível).  
6) 13o salário – Argentina (1 mês de salário); Brasil (1 mês de salário); Paraguai (1 mês de salário); Uruguai (1 
mês de salário).  
7) Demissão sem justa causa – Argentina (Possível); Brasil (Possível); Paraguai (Estabilidade após 10 anos de 
trabalho para o mesmo empregador); Uruguai (Possível). 
8) Indenização na demissão sem justa causa – Argentina (Aviso prévio de 30 dias , se o empregado tiver menos 
de 5 anos de serviço na empresa ou de 60 dias, se tiver mais de 5 anos; 1 mês de salário por cada ano de serviço); 
Brasil (Aviso prévio de 30 dias; recebimento do FGTS, equivalente a 1 mês de salário por ano trabalhado; 
recebimento de 40% do saldo do FGTS, pagos pelo empregador); Paraguai (Aviso prévio de 30 a 90 dias; 
recebimento de 15 de salário para cada ano trabalhado); Uruguai (Não há aviso prévio; recebimento de 1 mês de 
salário para cada ano de serviço, limitado a um teto equivalente a 6 meses de remuneração) (RODRIGUES, 
1997, pp. 258-259). 
75 Segundo João de Lima Teixeira Filho: “A harmonização de que fala o Tratado, tem, portanto, o nítido sentido 
de redução, até onde for possível, das diferenças que os regramentos nacionais, autônomos ou heterônomos, 
dispensem aos diversos assuntos em comparação. As correções que se fizerem necessárias devem-se dar de 
forma que, no conjunto, os trabalhadores tenham aproximadas, in mellius, suas condições de trabalho” (grifos do 
autor) (1993, p. 335). 
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no momento da decisão dos investimentos76. Estes tendem a deslocar-se para o Estado que 

ofereça, em número equivalente, mão-de-obra mais barata. É o habitualmente denominado 

dumping social77 (NORRIS, 1998, p. 91). 

O sucesso de qualquer mercado comum exige a maior neutralidade possível. Faz-

se necessária, portanto, a supressão das diferenças mais agudas desde o início, através da 

harmonização legislativa (ALMEIDA, 2001, p. 70; NORRIS, 1998, p. 91). 

 A real possibilidade de harmonização é vista com otimismo por Roberto Norris, 

devido à grande similitude dos aspectos gerais das legislações laborais dos Estados-partes do 

Mercosul. Dentre esses aspectos, o autor destaca os princípios aplicáveis ao Direito do 

Trabalho78 (NORRIS, 1998, pp. 91-92). 

Observa-se, portanto, que um dos principais motivos, para que a regulamentação 

da livre circulação de trabalhadores não tenha avançado mais intensamente, possui natureza 

política. Fundamenta-se na possibilidade de a livre circulação de trabalhadores alterar os 

fluxos de mão-de-obra (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 133). 

 Muitas vezes, a livre circulação de trabalhadores é vista com grande cautela pelos 

Estados, que temem ver seus territórios invadidos por ‘hordas de trabalhadores 

desqualificados’ e dispostos a trabalhar por menores salários (ALMEIDA, 2001, p. 73). 

 Os Estados receiam a onerosidade excessiva com prestações sociais e o 

crescimento do desemprego entre os trabalhadores nacionais. Sua preocupação é ainda maior 

quando, entre tais Estados, as diferenças de condições de trabalho e de vida são grandes. Ou 

                                                           
76 A seguir, expõe-se pequeno quadro comparativo, que leva em consideração os encargos sociais, em percentual 
do salário pago aos trabalhadores dos Estados-partes do Mercosul:  
Argentina (70, 27%); Brasil (102,06%); Paraguai (41%); Uruguai (48,06%) (ALMEIDA, 2001, p. 70). 
77 “Chama-se dumping social a criação ou manutenção de assimetrias na legislação social dos países, quando 
pode causar um traslado massivo de trabalhadores de um país a outro ou determinar a canalização do 
investimento de capitais ao país com menores custos, podendo se materializar ainda por distintos graus de 
cumprimento das normas laborais” (JAEGER JÚNIOR, 2000, pp. 133-134). 
78 Os serviços técnicos da Organização Internacional do Trabalho (OIT) mencionaram: “Los principios que con 
mayor regularidad se mencionan y que mayor influencia han ejercido son el protector o protectorio, expresado a 
través de las reglas sobre la norma más favorable, la condición más beneficiosa y la in dubio pro operario; el de 
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ainda, quando seus níveis de desemprego estão elevados (ALMEIDA, 2001, p. 73).  

José Gabriel Assis de Almeida vê exagero nesse entendimento, porque entende 

que a experiência européia não tem demonstrado tal prejuízo da mão-de-obra nacional. Para o 

autor, o trabalhador migrante normalmente desempenha tarefas não desejadas pelo 

trabalhador nacional (2001, p. 73). 

 Augusto Jaeger Júnior, também citando o exemplo europeu79, segue o mesmo 

raciocínio. Afirma que, dentre os fatores de produção, a mão-de-obra constitui-se no de 

‘menor vocação de mobilidade geográfica internacional’, tendendo a permanecer em seu 

Estado de origem (2000, p. 134).  

Apesar da opinião otimista desses autores, não parece razoável ignorar as grandes 

diferenças econômico-sociais existentes entre as realidades européia e sul-americana. Tais 

diferenças podem influenciar o fluxo de mão-de-obra, nos Estados-partes do Mercosul, de 

maneira diversa da ocorrida na integração européia. 

Contudo, como bem afirma Augusto Jaeger Júnior, também não seria coerente 

culpar, uma ainda futura livre circulação de trabalhadores, pelos graves problemas sociais 

previamente existentes nos Estados-partes do Mercosul (2000, p. 134). 

 A livre circulação de trabalhadores deve ser essencialmente motivada pela própria 

vontade humana, e não pela mobilidade forçada por uma ausência de: postos de trabalho, 

salários condizentes ou qualificação profissional (JAEGER JÚNIOR, 2000, p. 133).  

Esses problemas são de ordem interna e como tal devem ser solucionados. Caso 

contrário, a livre circulação de trabalhadores poderá acarretar vários problemas, tanto para o 

Estado-parte de origem, quanto para o Estado-parte de acolhimento (JAEGER JÚNIOR, 

2000, p. 133).    

                                                                                                                                                                                     
la irrenunciabilidad; de la continuidad en el empleo; y de la primacía de la realidad. Los países de la región los 
afirman en su legislación, en la doctrina y la jurisprudencia (OIT, 1995, p. 39). 
79 “Instaurada a livre circulação de trabalhadores, não se produziram migrações massivas intra-européias” 
(CASTILLO, GODIO, ORSATTI, 1996, p. 118). 
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A opção dos Estados-partes, pela implantação da etapa mercado comum, deverá 

levar toda essa realidade em consideração. Devem adotar-se as medidas necessárias ao 

estabelecimento da maior aproximação possível das normas relativas aos direitos trabalhistas 

e previdenciários. 

Todas as delicadas circunstâncias e preocupações expostas tentam justificar o fato 

de, no mercado comum, a livre circulação de trabalhadores envolver apenas o empregado, 

excluindo, dentre outras hipóteses, os trabalhadores informais. 

Essa limitação, apesar da aparência excessivamente econômica e rigorosa, 

objetiva evitar o provável fracasso de uma livre circulação de pessoas irrestrita desde o 

primeiro momento. De fato, como tudo que envolve as integrações regionais, também a livre 

circulação de pessoas deve seguir um processo gradual e crescente.  

O êxito desse passo inicial, no qual a livre circulação de trabalhadores restringe-se 

aos empregados, serve para possibilitar e estimular o interesse pelos avanços posteriores ao 

mercado comum. Após essa evolução, todas as pessoas, inclusive os trabalhadores informais, 

serão beneficiadas. 

Com efeito, não se pode olvidar que o mercado comum representa uma fase de 

transição entre duas etapas exclusivamente econômicas (zona de livre-comércio e união 

aduaneira) e uma etapa marcadamente social (união econômica e monetária). 

Justamente por encontrar-se nessa zona de transição, o mercado comum, apesar de 

pretender ultrapassar as questões meramente econômicas, muitas vezes tem de prender-se a 

elas. Dessa maneira, permite que, na etapa seguinte, os temas sociais e culturais sejam mais 

efetivamente tratados pela integração e exigidos pela sociedade. 

Nas integrações regionais, para atingir-se grandes metas e superar os inúmeros 

obstáculos, são indispensáveis paciência e sabedoria para perceber, no avanço aparentemente 

lento, o meio mais seguro de se atingir os objetivos pretendidos. 
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O SGT-10, consoante já afirmado, ainda encontra-se essencialmente na fase de 

elaboração de estudos e propostas, dentre as quais merece destaque, pela sua importância, a 

proposta da elaboração de um protocolo determinando as diretrizes básicas da livre circulação 

de trabalhadores (ALMEIDA, 2001, p. 75). 

Igualmente estuda-se a possibilidade da criação de um Conselho de Imigração do 

Mercosul, com poderes para expedir resoluções orientadoras e coordenadoras das atividades 

de imigração e para arbitrar questões migratórias (ALMEIDA, 2001, p. 80).  

O SGT-10 também analisa a instituição de um modelo único de identidade, válido 

em todo o território do Mercosul, que viria a substituir as atuais carteiras de identidade, bem 

como outros documentos considerados equivalentes (ALMEIDA, 2001, p. 81). 

Em termos mais concretos, é possível afirmar que foram produzidas poucas 

normas relativas a questões de impacto sobre a futura livre circulação de trabalhadores. Elas 

são basicamente de três tipos: normas relativas à educação, normas relativas à passagem nas 

fronteiras e normas relativas à seguridade social, as quais serão analisadas em maior 

profundidade posteriormente. 

Já o tópico seguinte será inteiramente dedicado ao princípio da não-discriminação 

em razão da nacionalidade, por ser especialmente importante para a viabilização de qualquer 

livre circulação de trabalhadores, inclusive no caso do Mercosul. 

  

7. 2 A livre circulação de trabalhadores e o princípio da não-discriminação 

 

Quando da análise da livre circulação de trabalhadores no Mercado Comum 

Europeu, observou-se que o princípio da não-discriminação apresentou fundamental 

importância para a concretização da mesma. 

No exemplo europeu, o princípio da não-discriminação foi cuidadosamente 
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previsto no próprio Tratado de Roma80. Já no caso específico do Tratado de Assunção, que 

instituiu o Mercosul, não ocorre a previsão expressa do referido princípio.  

Apesar da possibilidade da ausência de previsão expressa desse princípio, como 

ocorreu no Tratado de Assunção, considera-se que sua presença ocorra invariavelmente em 

qualquer implantação da etapa mercado comum.  

Portanto, ao ser iniciada a implantação de qualquer mercado comum, o princípio 

da não-discriminação, mesmo que não esteja expressamente previsto, poderá ser 

juridicamente invocado sempre que necessário. 

Dessa maneira, ainda que não conste de forma expressa no Tratado de Assunção, 

o princípio em tela também estará presente no Mercosul, quando o mercado comum e a 

conseqüente livre circulação de trabalhadores tiverem início. 

Neste tópico serão expostas algumas considerações a respeito da desnecessidade 

de previsão expressa de um princípio, para que o mesmo esteja presente no sistema jurídico 

de que faça parte. 

Inicialmente se deve ressaltar que as normas componentes de um sistema jurídico 

podem revelar-se, tanto sob a forma de regras, quanto de princípios. Ou seja, as regras e os 

princípios são espécies do gênero norma jurídica81 (BOBBIO, 1999, pp. 158-159; 

CANOTILHO, 1993, pp. 165-166; GRAU, 1998, p. 112). 

As regras e os princípios apresentam várias diferenças entre si. A título de 

exemplo, podem ser citados como critérios de diferenciação: 1) grau de abstração82; 2) grau 

                                                           
80 O referido artigo do Tratado de Roma prevê: “A livre circulação dos trabalhadores implica a abolição de toda 
e qualquer discriminação em razão da nacionalidade, entre os trabalhadores dos Estados-Membros, no que diz 
respeito ao emprego, à remuneração e demais condições de trabalho”. 
81 Segundo as palavras de Jorge Miranda: “Os princípios não se colocam, pois, além ou acima do direito (ou do 
próprio direito positivo); também eles – numa visão ampla, superadora de concepções positivistas, literalistas e 
absolutizantes das fontes legais – fazem parte do complexo ordenamental” (1987, p. 198).  
82 Os princípios possuem grau de abstração relativamente elevado, enquanto as regras apresentam grau de 
abstração relativamente reduzido (CANOTILHO, 1993, p. 166). 
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de determinabilidade na aplicação do caso concreto83; 3) caráter de fundamentalidade no 

sistema das fontes do direito84; 4) natureza normogenética85 (CANOTILHO, 1993, pp. 166-

167). 

Apesar das diferenças existentes entre regras e princípios, a presença simultânea 

de ambos é de fundamental importância para o correto funcionamento dos ordenamentos 

jurídicos de que fazem parte. Isso porque um sistema constituído exclusivamente por regras 

ou somente baseado em princípios sempre levaria a conseqüências inaceitáveis86 

(CANOTILHO, pp. 168-169). 

Os princípios possuem, tanto uma função normogenética, quanto uma função 

sistêmica87. Isso significa que eles não apenas são o fundamento das regras jurídicas, mas que 

também possuem uma ‘idoneidade irradiante que lhes permite ligar ou cimentar 

objectivamente todo o sistema’ (CANOTILHO, 1993, p. 169). 

O desrespeito aos princípios, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, é mais 

grave que o desrespeito às regras jurídicas, porque atinge não apenas o preceito em questão, 

                                                           
83 Os princípios necessitam da mediação concretizadora do legislador ou do juiz, enquanto as regras são 
suscetíveis de aplicação direta (CANOTILHO, 1993, p. 166).   
84 Os princípios são normas de natureza, com fundamental papel no ordenamento jurídico, graças à sua posição 
hierárquica no sistema das fontes, ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (CANOTILHO, 
1993, p. 166). 
85 Os princípios são fundamentos das regras, ou seja, são normas que localizam-se na base ou se constituem na 
ratio de regras jurídicas. Daí por que se diz que têm função ‘normogenética fundamentante’ (CANOTILHO, 
1993, p. 167). 
86 De acordo com as precisas palavras de José Joaquim Gomes Canotilho: “Um modelo ou sistema constituído 
exclusivamente por regras conduzir-nos-ia a um sistema jurídico de limitada racionalidade prática. Exigiria uma 
disciplina legislativa exaustiva e completa – legalismo – do mundo e da vida, fixando, em termos definitivos, as 
premissas e os resultados das regras jurídicas. Conseguir-se-ia um ‘sistema de segurança’, mas não haveria 
qualquer espaço livre para a complementação e desenvolvimento de um sistema, como o constitucional, que é 
necessariamente aberto. Por outro lado, um legalismo estrito de regras não permitiria a introdução de conflitos, 
das concordâncias, do balanceamento de valores e interesses, de um sociedade pluralista e aberta. 
Corresponderia a uma organização política monodimensional” (1993, pp. 168-169). O referido autor vai além, 
afirmando: “O modelo ou sistema baseado exclusivamente em princípios levar-nos-ia a conseqüências também 
inaceitáveis. A indeterminação, a inexistência de regras precisas, a coexistência de princípios conflituantes, a 
dependência do ‘possível’ fáctico e jurídico, só poderiam conduzir a um sistema falho de segurança jurídica e 
tendencialmente incapaz de reduzir a complexidade do próprio sistema” (grifos do autor) (1993, p. 169). 
87 Aproveitando as precisas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: “Princípio é, por definição, 
mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, 
exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 
sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes 
do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo” (1996, pp. 545-546). 
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mas o ordenamento jurídico como um todo88 (1996, pp. 545-546). 

Os princípios jurídicos são ‘historicamente objetivados e progressivamente 

introduzidos na consciência jurídica’, bem como podem ser recepcionados pelo ordenamento 

de que fazem parte de maneira expressa ou implícita (CANOTILHO, 1993, p. 171) 

Tais princípios jurídicos dividem-se em ‘princípios positivos do direito’ e 

‘princípios gerais do direito’ (GRAU, 1998, p. 112).  

Os princípios positivos do direito são normas explicitamente formuladas no texto 

do direito positivo, que reproduzem a estrutura peculiar das normas jurídicas (DIEGO, 1916, 

pp. 297-298; GRAU, 1998, pp. 78, 109).  

Para Eros Roberto Grau, a estrutura peculiar das normas jurídicas é tão evidente 

nos princípios positivos do direito, que contestar essa afirmação obrigaria à admissão, por 

exemplo, de que a Constituição da República Federativa do Brasil apresenta enunciados que 

não são normas jurídicas89 (GRAU, 1998, p. 109).  

Já os princípios gerais do direito acham-se contemplados em cada ordenamento 

jurídico em estado de latência. Ou seja, estão presentes no ordenamento jurídico90 e 

constituem norma jurídica, mas não estão expressamente enunciados em nenhum texto 

normativo escrito (GRAU, 1998, pp. 73, 99, 103, 110-112). 

 Dessa maneira, os princípios, tanto podem encontrar-se no ordenamento jurídico 

de maneira expressa (princípios positivados do direito), quanto de forma implícita (princípios 

gerais do direito). Em ambos os casos, constituem normas jurídicas de extrema importância 

                                                           
88 “Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio 
implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório mas a todo o sistema de comandos. É a mais 
grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque apresenta 
insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu 
arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra” (MELLO, 1996, pp. 545-546). 
89 O autor cita o caput do art. 5o, da atual Carta Magna, como exemplo dessa absurda circunstância. O referido 
dispositivo afirma: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...)” (grifo do autor). 
90 Isso não significa que cada ordenamento jurídico contemple todos os princípios gerais do direito, mas que 
cada ordenamento contemplará seu determinado elenco de princípios gerais do direito (GRAU, 1998, p. 103). 
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para o pleno funcionamento dos ordenamentos jurídicos que integram (CANOTILHO, 1993, 

p. 171; GRAU, 1998, pp. 78, 106).  

Considera-se igualmente relevante a exposição de algumas considerações acerca 

do modo pelo qual os princípios gerais do direito desempenham esse papel de fundamental 

importância para o processo de aplicação do direito.  

Inicialmente, deve atentar-se para o fato de que o mencionado papel se dá quando 

o aplicador ou o intérprete do direito utiliza os princípios gerais do direito de forma decisiva, 

com o objetivo de definir certas decisões e soluções jurídicas. Para tanto, procuram e 

encontram os princípios gerais ainda em estado em estado de latência, à espera de serem 

descobertos no respectivo ordenamento jurídico (GRAU, 1998, pp. 73, 99, 111).  

Em outras palavras, a jurisprudência ‘descobre’ o princípio no ordenamento 

jurídico, objetivando fundamentar uma decisão. Ou seja, apesar de ainda não ‘positivados’, 

são formulados ou reformulados pela jurisprudência. Quando isso ocorre, diz-se que o 

princípio geral do direito foi transformado em ‘princípio positivado de inspiração doutrinal’ 

(GRAU, 1998, pp. 77, 99). 

O famoso art. 4o, da nossa Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), trata 

justamente dos princípios em análise, quando impõe ao juiz que decida o caso, na omissão da 

lei, de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito91 (GRAU, 1998, p. 

113).  

Vale reforçar que o citado art. 4o da LICC não se refere aos princípios positivos 

do direito, já que estes últimos, segundo Eros Roberto Grau, estão ‘evidentemente incluídos 

                                                           
91 Vale transcrever as palavras de Clemente de Diego acerca dessa função dos princípios gerais do direito: “La 
ilimitación con que se ofrecen los principios, ya que ellos son in ultimum subsidium fuente de solución para 
todas las cuestiones jurídicas no comprendidas en el marco de la ley y de la costumbre; la indeterminación, 
vaguedad y generalidad que son como consustanciales a su naturaleza; la fecundidad y flexibilidad maravillosas 
de que están dotados por su propria esencia, no son bastante a justificar un arbitrio soberano y caprichoso en el 
juzgador para formular decisiones subjetivas y producir novedades inconsideradas que pugnen de todo en todo 
con el orden jurídico constituído” (grifos do autor) (1916, p. 65).  
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nas leis a que se refere este preceito’92 (BOBBIO, 1999, p. 160; GRAU, 1998, p. 113).  

Por outro lado, os princípios gerais do direito não são uma criação jurisprudencial 

e nem se encontram externamente ao ordenamento jurídico. No momento em que o aplicador 

do direito o descobre e o utiliza, de modo decisivo, na solução de determinados casos, apenas 

busca e comprova a existência do princípio no próprio ordenamento jurídico93 (GRAU, 1998, 

p. 114). 

Dessa maneira, observa-se que todos os princípios jurídicos consubstanciam 

espécie do gênero norma jurídica. A circunstância de alguns deles (princípios gerais do 

direito) carecerem de concretização, através da edição de uma norma jurídica individual, 

editada pelo juiz em sentença, não os exclui do gênero norma jurídica (GRAU, 1998, p. 113). 

Todos os princípios, por serem beneficiados pela ‘objetividade e presencialidade 

normativa’, são dispensados de serem expressamente consagrados em qualquer preceito 

particular. Seu caráter normativo e sua inserção no direito positivo resultam inquestionáveis 

(CANOTILHO, 1993, p. 171-173; GRAU, 1998, p. 113). 

Em resumo, os princípios positivos do direito consubstanciam normas de modo 

mais evidente. Já os princípios gerais do direito estão implícito e latentes nas disposições 

concretas das normas (DIEGO, 1916, p. 297; GRAU, 1998, p. 107). 

Ao longo deste tópico, observou-se que o princípio da não-discriminação, tão 

                                                           
92 Norberto Bobbio, ao tratar do mesmo tema previsto no art. 4o da nossa LICC, afirma: “Entendemos que os 
princípios gerais de que fala o artigo 12 são somente os não-expressos. O artigo 12 diz respeito às lacunas e aos 
meios para completá-las: quando os princípios gerais são expressos, exatamente pelo fato de que são normas 
como as demais, não se pode falar em lacuna. A primeira condição para se possa falar em lacuna é a de que o 
caso não esteja regulado: o caso não está regulado quando não existe nenhuma norma expressa, nem específica, 
nem geral, nem generalíssima, que diga respeito a ele, quer dizer, quando, além da falta de uma norma específica 
que lhe diga respeito, também o princípio geral, dentro do qual poderia entrar, não é expresso. Se o princípio 
geral é expresso, não haveria diferença entre julgar o caso com base nele ou com base numa norma específica. 
(...) O artigo 12 autoriza o intérprete a buscar os princípios gerais não-expressos; no que diz respeito aos 
princípios gerais expressos, seria bem curioso que houvesse uma norma que autorizasse sua aplicação” (1999, p. 
160).  
93 Segundo Jean Boulanger: “Os princípios não são exteriores à ordem jurídica positiva, mas são elementos da 
ordem jurídica. Existem ainda que não estejam refletidos explicitamente nos textos da lei e a jurisprudência se 
limita a declará-los” (1950, p. 67). Ou Eros Roberto Grau, que, ao tratar do art. 4o da LICC, afirma: “Ao 
determinar que, na hipótese, o juiz decida de acordo com os princípios gerais de direito, o preceito 
evidentemente também não o autoriza a decidir desde critério não normativo” (1998, p. 113). 
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fundamental para a viabilização da livre circulação de trabalhadores, estará presente no 

Mercosul quando este iniciar a implantação da etapa mercado comum. E tal presença dar-se-á, 

mesmo que não esteja expressamente previsto no Tratado de Assunção ou em qualquer outro 

texto normativo. 

  

7. 3 A livre circulação de trabalhadores e as incipientes normas do Mercosul 

 

Até o presente momento, apenas foram elaboradas normas sobre três tipos de 

questões pertinentes à futura livre circulação de trabalhadores no Mercosul: normas relativas à 

educação, normas relativas à seguridade social e normas relativas à passagem através das 

fronteiras94 (ALMEIDA, 2001, pp.78-80). 

O conjunto das normas relativas à educação, de interesse para a livre circulação de 

trabalhadores, referem-se ao reconhecimento das habilitações profissionais, condicionantes do 

exercício das referidas atividades nos Estados-partes de acolhimento; bem como às normas 

que regulamentam e facilitam a equivalência dos cursos de formação profissional, nos níveis 

fundamental, médio e superior (ALMEIDA, 2001, p. 80). 

Em 1991, próprio ano da assinatura do Tratado de Assunção, os Ministros da 

Educação dos Estados-partes iniciaram uma série de reuniões relativas à questão da educação 

no Mercosul. Das citadas reuniões, resultaram textos e planos trienais acerca da matéria 

(ALMEIDA, 2001, p. 78).  

É possível afirmar-se que o Mercosul já apresenta algumas poucas, mas 

                                                           
94 Espera-se que a velocidade da produção normativa do Mercosul aumente com a efetiva criação do Parlamento 
do Mercosul. Até recentemente, o referido Parlamanto não passava de uma solicitação dos Presidentes dos 
Estados-partes do Mercosul, que estabelecia, como primeiro passo de sua concretização, a assinatura do ‘Acordo 
Interinstitucional’ entre o CMC (Conselho do Mercado Comum) e a CPC (Comissão Parlamentar Conjunta), 
objetivando a criação de mecanismos de diálogo entre esses dois órgãos do Mercosul, sobretudo em relação à 
negociação de normas a serem submetidas a ratificação parlamentar e à célere internalização das normas 
‘mercosulinas’ aos respectivos ordenamentos jurídicos. No entanto, em fins de 2005, foi acertada a pretensão de 
iniciar-se o processo de implantação do Parlamento do Mercosul até dezembro de 2006. Prevê-se que tal 
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importantes normas nesse setor, consoante se verá nos parágrafos seguintes. 

A primeira dessas normas corresponde ao ‘Protocolo sobre Integração Educativa e 

Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Primário e Médio Não-Técnico”. 

Este Protocolo resultou da Decisão n. 4/94 do Conselho do Mercado Comum.  

O referido Protocolo foi complementado, no ano seguinte, pelo ‘Protocolo sobre 

Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Médio 

Técnico, resultante da Decisão n. 7/95 do mesmo Conselho do Mercado Comum. 

Esses dois Protocolos permitem, não apenas o prosseguimento dos estudos pelos 

nacionais dos Estados-partes do Mercosul, mas também o exercício de suas atividades 

profissionais. Isso porque estabelece o reconhecimento das respectivas habilitações 

profissionais. 

Outra importante norma elaborada foi o ‘Protocolo de Integração Educacional 

para o Prosseguimento de Estudos de Pós-graduação nas Universidades dos Países Membros 

do Mercosul’, estabelecido pela Decisão n. 8/96 do CMC.  

O Protocolo em questão prevê o reconhecimento dos títulos universitários, 

expedidos pelas instituições de ensino superior de um dos Estados-partes, unicamente para 

efeitos de realização de estudos de pós-graduação acadêmica em outro Estado-parte. Ou seja, 

o reconhecimento nele previsto não habilita o interessado ao exercício de sua profissão no 

Estado-parte de acolhimento. 

Além disso, o Protocolo estabelece, de forma específica, a igualdade de 

tratamento nos processos seletivos de ingresso nos referidos cursos de pós-graduação. Ou 

seja, os candidatos oriundos de outro Estado-parte não poderão ser discriminados em relação 

aos candidatos do próprio Estado-parte de acolhimento, em razão apenas da sua 

nacionalidade.  

                                                                                                                                                                                     
processo se prolongue até o término de 2010. O Parlamento do Mercosul deverá contar com 18 representantes de 
cada membro pleno do bloco, indicados pelos seus respectivos Congressos Nacionais.  
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A terceira relevante norma criada foi o ‘Acordo de Admissão de Título e Graus 

Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas’, resultante da Decisão n. 4/99 do 

CMC. Por meio desse Acordo, os Estados-partes devem admitir os títulos de graduação e de 

pós-graduação, desde que reconhecidos e credenciados pelo Estado-parte de origem, para 

efeitos de exercício das atividades de docência e pesquisa no Estado-parte de acolhimento.  

Além disso, o referido Acordo permite que o professor nacional de um Estado-

parte tenha, para efeitos de contratação por uma universidade de outro Estado-parte, seus 

diplomas automaticamente reconhecidos. 

No que se refere à elaboração de normas especificamente disciplinadoras da 

passagem pelas fronteiras dos Estados-partes do Mercosul, três decisões merecedoras de 

destaque foram aprovadas pelo Conselho do Mercado Comum no mesmo ano: a Decisão n. 

44/00; a Decisão n. 46/ 00 e a Decisão n. 48/00. 

A Decisão n. 44/00 dispensou a tradução de documentos administrativos para 

efeitos de imigração. A Decisão n. 46/00 estabeleceu, para os nacionais dos Estados 

integrantes do Mercosul, a criação de canais privilegiados de ingresso nos respectivos 

aeroportos.  

Já a Decisão n. 48/00 isentou certas categorias profissionais da necessidade de 

visto para entrarem no território de qualquer Estado-parte do Mercosul, desde que a essa 

entrada ocorra com o intuito de desenvolver atividades no âmbito de suas respectivas 

categorias profissionais. 

Contudo, tanto as normas relativas à passagem através das fronteiras, quanto as 

relativas à educação, apesar de aprovadas no âmbito do Mercosul, ainda não entraram em 

vigor nos Estado-partes. 

A implantação do mercado comum também implicará a coordenação dos sistemas 

previdenciários dos Estados-partes do Mercosul, já que sua ausência representaria 
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considerável entrave para a livre circulação de trabalhadores (ALMEIDA, 2001, p. 85). 

 O primeiro problema causado por essa ausência é a possibilidade de negação do 

acesso do trabalhador e de seus familiares ao sistema previdenciário do Estado-parte que o 

acolher. O segundo, é a impossibilidade de aproveitamento, pelo Estado-parte de acolhimento, 

das contribuições previdenciárias já efetivadas no Estado-parte de origem (ALMEIDA, 2001, 

p. 86). 

 Até recentemente, inexistiam normas que tratassem da integração previdenciária. 

Diante dessa lacuna, duas espécies de normas faziam-se aplicáveis: as internacionais e as 

nacionais (ALMEIDA, 2001, p. 86). 

 Parte das normas internacionais sobre previdência social têm caráter multilateral. 

Por exemplo, a Convenção n. 118 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata 

do princípio da reciprocidade. Ou ainda, a ‘Convenção Ibero-Americana de Segurança Social’ 

e a ‘Convenção Ibero-Americana de Cooperação em Segurança Social’, ambas assinadas no 

dia 26 de janeiro de 1978 (ALMEIDA, 2001, p. 86). 

Apesar disso, são as normas internacionais bilaterais que têm aplicação mais 

freqüente. Elas correspondem aos tratados bilaterais sobre previdência social, firmados entre 

os Estados atualmente integrantes do Mercosul95 (ALMEIDA, 2001, p. 86). 

 Esses acordos bilaterais costumam seguir os seguintes princípios: 1. Aplicação da 

lei do local do trabalho; 2. Igualdade de tratamento entre os trabalhadores nacionais e 

estrangeiros; 3. Totalização dos períodos de contribuição, para que os períodos trabalhados 

nos diferentes Estado signatários sejam somados, para efeitos de cálculo dos direitos às 

prestações; 4. Rateio das prestações, para que cada Estado signatário assuma uma parcela do 

valor total da prestação a ser paga; 5. Exportação das prestações, permitindo que o trabalhador 

                                                           
95 A título de exemplo, é possível citar o Acordo sobre Previdência Social, assinado entre Brasil e Uruguai, em 
27 de outubro de 1978, aprovado pelo Decreto Legislativo n. 67/79 e promulgado, no Brasil, pelo Decreto n. 
85.248, de 13 de outubro de 1980; o Acordo Brasil-Argentina, firmado em 20 de agosto de 1980, aprovado no 
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receba as prestações de seu benefício, ainda que domiciliado em Estado signatário diverso do 

que efetuou o pagamento; 6. Coordenação administrativa entre os Estados, para permitir o 

funcionamento do sistema (ALMEIDA, 2001, pp. 86-87). 

Os demais casos, não previstos nesses tratados multilaterais ou bilaterais, eram 

resolvidos pelas legislações nacionais. Porém, em 15 de dezembro de 1997, houve uma 

alteração do quadro exposto, em decorrência da assinatura do ‘Acordo Multilateral de 

Segurança Social do Mercado Comum do Sul’ (ALMEIDA, 2001, p. 87).  

O Acordo em questão é aplicável, tanto aos trabalhadores nacionais dos Estados-

partes do Mercosul, como aos trabalhadores de qualquer outra nacionalidade, desde que 

domiciliados em um dos Estados-partes. Abrange, ainda, os familiares dos referidos 

trabalhadores (ALMEIDA, 2001, p. 87). 

O Acordo assegura o acesso dos trabalhadores às prestações sociais e garante a 

contagem do tempo de serviço realizado nos outros Estados-partes. Além disso, estabelece 

que cada Estado-parte arcará com os custos, dos benefícios sociais, de maneira proporcional 

ao tempo de serviço prestado no seu território. Criou, ainda, a Comissão Multilateral 

Permanente, para acompanhar o andamento de todos esses assuntos (ALMEIDA, 2001, pp. 

87-88). 

No entanto, como o Acordo não previu a criação de um ‘sistema mercosulino de 

previdência social’, as normas nacionais, do local onde o trabalhador realizou sua atividade, 

permanecem aplicáveis. Dessa forma, cada Estado-parte continua definindo as prestações que 

fornecerá, bem como a forma de financiamento do seu sistema de seguridade social 

(ALMEIDA, 2001, p. 87). 

José Gabriel Assis de Almeida destaca a permanência de um importante 

problema, não previsto pelo referido Acordo, a discrepância entre as contribuições e 

                                                                                                                                                                                     
Brasil pelo Decreto Legislativo n. 95, de 08 de outubro de 1982 e o Acordo Brasil-Paraguai, promulgado no 
Brasil pelo Decreto n. 75.242, de 17 de janeiro de 1975 (ALMEIDA, 2001, p. 86). 
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prestações da Seguridade Social dos Estados-partes do Mercosul96 (ALMEIDA, 2001, p. 88). 

Para solucionar o referido problema, o autor aponta a aproximação das legislações 

previdenciárias nacionais como um caminho mais acertado que a unificação, em decorrência 

das diversidades de tamanho, cultura e economia existentes entre os Estados-partes do 

Mercosul (ALMEIDA, 2001, p. 88). 

 Outro importante requisito para o êxito da livre circulação de trabalhadores é a 

neutralidade dos sistemas previdenciários, para que não influenciem as decisões relativas à 

implantação de empresas ou às deslocações de trabalhadores (ALMEIDA, 2001, p. 88). 

 A manutenção de grandes diferenças previdenciárias entre os Estados-partes 

poderia levar o Mercosul, ao invés de ser um fator de desenvolvimento da região, a tornar-se 

um exemplo de dumping social (ALMEIDA, 2001, p. 89).  

Outra questão merecedora de destaque refere-se aos prováveis conflitos entre as 

normas do Mercosul e as normas nacionais, consoante se observará nos parágrafos seguintes. 

A vigência das normas mercosulinas foi prevista no Protocolo de Ouro Preto97 

(POP). De acordo com ele, os Estados-partes devem tomar as medidas necessárias para a 

                                                           
96 A título de exemplo, serão expostas algumas diferenças entre as contribuições sociais dos Estados-partes do 
Mercosul: 
1)Contribuições sociais - Trabalhadores (Percentual sobre a remuneração): Argentina (Aposentadoria – 11%, 
Segurança Social – 3%, Sistema de Saúde – 3%); Brasil (Previdência Social como um todo – 8% a 11%, de 
acordo com o valor do salário, com teto de 10 salários mínimos); Paraguai (Previdência Social como um todo – 
9,5% do salário); Uruguai (Aposentadoria – 13%, Assistência médica – 3%, Desconto moradia – 1% a 2%, 
Fundo de conversão laboral – 0,25%). 
2) Contribuições – Empregadores: Argentina (Aposentadoria – 16%, Serviços Sociais – 2%, Assistência médica 
–  6%, Salário-família – 7,5%); Brasil (Segurança Social – 20%, Acidentes de trabalho – 1% a 3%, Contribuição 
SESC, SESI, SEST – 1,5%; FGTS – 8%; Salário-educação – 2,5%; Sebrae – 0,3%); Paraguai (Previdência 
Social – 16,5%); Uruguai (Aposentadoria – 14,5%, Assistência médica – 5%, Desconto retribuições – 1%, 
Bancos e seguros do Estado (acidentes de trabalho) – 0,4% a 15%) (RODRIGUES, 1997, p. 260). 
97 O art. 40 do POP prevê:  
“A fim de garantir a vigência simultânea nos Estados-partes das normas emanadas dos órgãos do Mercosul 
previstos no art. 2o deste Protocolo, deverá ser observado o seguinte procedimento: 
I - Uma vez aprovada a norma, os Estados-partes adotarão as medidas necessárias para a sua incorporação ao 
ordenamento jurídico nacional e comunicarão as mesmas à Secretaria Administrativa do Mercosul; 
II - Quando todos os Estados-partes tiverem informado sua incorporação aos respectivos ordenamentos jurídicos 
internos, a Secretaria Administrativa do Mercosul comunicará o fato a cada Estado-parte; 
III - As normas entrarão em vigor simultaneamente nos Estados-partes 30 dias após a data da comunicação 
efetuada pela Secretaria Administrativa do Mercosul, nos termos do item anterior. Com esse objetivo, os 
Estados-partes, dentro do prazo acima, darão publicidade do início da vigência das referidas normas por 
intermédio de seus respectivos diários oficiais”. 
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incorporação, das normas aprovadas no âmbito do Mercosul, pelas respectivas ordens 

jurídicas nacionais. 

Em seguida, os Estados-partes devem comunicar à Secretaria Administrativa do 

Mercosul (SAM) a realização dos mencionados procedimentos. E a SAM, após o receber a 

comunicação de todos os Estados-partes, deve avisar a todos simultaneamente. A norma 

entrará em vigor 30 dias depois da comunicação da SAM. 

A Decisão n. 23/00, do Conselho do Mercado Comum, completou o referido 

procedimento. Indicou a Coordenação Nacional do Grupo Mercado Comum de cada Estado-

parte como o competente para a notificação dessas medidas de incorporação98. 

Ainda de acordo com a Decisão n. 23/00, quando uma Decisão, Resolução ou 

Diretiva estipularem data ou prazo para a incorporação, essas cláusulas serão obrigatórias para 

todos os Estados-partes. Se algum Estado-parte não respeitar esses prazos, haverá violação de 

norma de Direito Internacional, sujeitando o faltoso a uma reclamação, nos termos do 

‘Protocolo de Brasília para a Solução de Controvérsias’ (ALMEIDA, 2001, p. 192). 

Com relação às normas mercosulinas, é importante enfatizar a existência de 

normas de efeito interno e normas de efeito externo. As primeiras destinam-se à produção de 

efeitos limitados ao quadro orgânico das instituições do Mercosul, dispensando sua 

incorporação pelos ordenamentos jurídicos dos respectivos Estados-partes (ALMEIDA, 2001, 

p. 193).  

Já as segundas, visando à produção de efeitos fora do quadro orgânico do 

Mercosul, destinam-se aos particulares. Estas precisam ser internalizadas nas ordens jurídicas 

dos Estados-partes. Infelizmente, a maioria das normas do Mercosul ainda não foi 

internalizada por todos os seus Estados-partes99 (ALMEIDA, 2001, p. 194). 

                                                           
98 Segundo a Decisão n. 23/00, a notificação deve conter a norma do Mercosul e o texto da norma nacional que a 
incorporou. 
99 O art. 42 do POP prevê: “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, 
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Ao Direito das Gentes e ao Direito da Integração é indiferente o método escolhido 

pelo Estado para recepcionar a norma convencional em seu ordenamento jurídico. A eles 

apenas importa que a norma internacional seja cumprida de boa-fé pelas partes100 (REZEK, 

1995, p. 78). A infração dos deveres assumidos, decorrente de decisões ocorridas no âmbito 

do Legislativo, Executivo ou Judiciário, ensejará a responsabilização do Estado perante o 

Direito Internacional (PAGLIARINI, 2004, p. 152).   

Para o presente estudo, interessam algumas circunstâncias acerca do processo de 

internalização da norma internacional no ordenamento jurídico brasileiro. De início, deve 

esclarecer-se que o procedimento brasileiro segue o estabelecido no inciso I, do art. 49 e no 

inciso VIII, do art. 84 da Carta Magna101. 

 No Brasil, é princípio assente que os tratados aprovados pelo Congresso Nacional, 

após sua ratificação, tornam automaticamente inválida qualquer norma interna 

infraconstitucional que lhes seja contrária (GARCIA JÚNIOR, 1997, p. 190).  

 Até hoje, nunca existiu qualquer dispositivo constitucional expresso que 

estabelecesse a hierarquia entre a ‘norma pactícia internacional’ e a norma constitucional, ou 

entre a norma interna infraconstitucional e a norma internacional (GARCIA JÚNIOR, 1997, 

                                                                                                                                                                                     
mediante os procedimentos previstos pela legislação de cada país”. E o referido art. 2o afirma: “São órgãos com 
capacidade decisória, de natureza intergovernamental, o Conselho do Mercado Comum, o Grupo Mercado 
Comum e a Comissão de Comércio do Mercosul”. 
Já o art. 5o da Decisão 23/00 determina: “As normas emanadas dos órgãos do Mercosul não necessitarão de 
medidas internas para a sua incorporação, nos termos do art. 42 do Protocolo de Ouro Preto, quando: 
a) Os Estados-partes entendam, conjuntamente, que o conteúdo da norma trata de assuntos relacionados ao 
funcionamento interno do Mercosul. Este entedimento será explicitado no texto da norma com a seguinte frase: 
‘Esta norma (Diretiva, Resolução ou Decisão) não necessita ser incorporada ao ordenamento jurídico dos 
Estados-partes, por regulamentar aspectos da organização ou do funcionamento do Mercosul’. Estas normas 
entrarão em vigor a partir de sua aprovação. 
b) O conteúdo da norma estiver contemplado na legislação nacional do Estado-parte”. 
100 Alexandre Coutinho Pagliarini segue o mesmo entendimento, afirmando de modo bastante enfático: “Pouco 
importa para o direito das gentes a divisão interna, constante na Constituição, sobre competências e 
incorporação. O que é de importância capital para o direito internacional é que as obrigações assumidas pelo 
Estado sejam cumpridas, seja lá como for o processo interno de decisão constante na Constituição” (2004, p. 
152).  
101 O art. 49 da nossa Constituição prevê: “É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
I - Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional”. 
Igualmente estabelece no seu art. 84: “Compete privativamente ao Presidente da República: 
VIII - Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional”. 
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p. 189; PAGLIARINI, 2004, p. 159). A solução desses eventuais conflitos resultará, portanto, 

da atividade jurisdicional brasileira, sobretudo da orientação adotada pelo Supremo Tribunal 

Federal (GARCIA JÚNIOR, 1997, p. 189). 

 Para Alexandre Coutinho Pagliarini, essa ausência de previsão constitucional não 

autoriza, de modo algum, o entendimento de que a norma internacional sobrepor-se-ia à Lei 

Magna. Isso devido à existência de um dispositivo indireto, que submete ao controle de 

constitucionalidade todos os tratados internacionais102 (2004, p. 159). 

 Ainda segundo o autor, os tratados internacionais, assim como a lei, submetem-se 

ao controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, porque ambos ocupam 

posição hierárquica inferior à Carta Magna, exceto nos casos excepcionados pela própria 

(PAGLIARINI, 2004, p. 159). 

A Lei Máxima prevalece sempre, já que, pelo sistema constitucional positivo 

brasileiro, a constitucionalidade dos tratados internacionais deve ser formal (relativa à 

formação regular do pacto) e material (referente à matéria sobre a qual o acordo internacional 

dispõe). Este tem sido o entendimento do STF nesses casos (ALMEIDA, 2001, p. 200; 

PAGLIARINI, 2004, p. 161). 

 Também em relação à hipótese de conflito entre norma internacional e norma 

infraconstitucional nacional, nunca houve dispositivos constitucionais expressos acerca da 

hierarquia das mesmas (PAGLIARINI, 2004, pp. 161-162). 

 O STF, durante muito tempo, reconheceu a prevalência dos tratados internacionais 

sobre o direito interno em caso de conflito entre ambos103. Entendia que a equiparação 

absoluta entre os dois, permitindo a revogação do tratado por lei ordinária posterior, 

                                                           
102 Art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição da República Federativa do Brasil.  
103 Nesse sentido, há os seguintes acórdãos do STF: o acórdão de 14 de junho de 1905; o acórdão de 1914 
(Extradição n. 7, de 1913); o acórdão de 1943, com base no voto do Ministro Philadelpho Azevedo (Apelação 
Cível n. 7.872); o acórdão de 1944, com destaque para o importante voto do Ministro Orosimbo Nonato 
(Apelação Cível n. 8.332, de 7.7.1944, da 2a Turma); o acórdão unânime de 1951 (Apelação Cível n. 9.587, de 
21. 8. 1951); o acórdão de 1954 (Apelação Cível n. 9.504, de 26.10.1954); dentre outros (GARCIA JÚNIOR, 
1997, p. 193).    
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constituir-se-ia numa ‘solução simplista’, diante do caráter convencional do tratado e da regra 

do pacta sunt servanda (GARCIA JÚNIOR, 1997, p. 193). 

 No entanto, sua posição mudou na década de 70, quando passou a prolatar 

acórdãos equiparando o tratado internacional recepcionado à lei federal104. O acórdão 

proferido no Recurso Extraordinário n. 80.004, em 10 de junho de 1977, é considerado 

paradigmático pela doutrina. Nele, o STF preferiu aplicar uma norma interna posterior, em 

detrimento da norma internacional (GARCIA JÚNIOR, 1997, pp. 195-196; PAGLIARINI, 

2005, p. 212). 

Alexandre Coutinho Pagliarini chegou a denominar o recurso em questão de 

‘verdadeiro leading case da jurisprudência nacional’. Isso porque, a partir dele, o STF passou 

a solucionar os casos de conflito entre tratado internacional e lei interna segundo os moldes de 

aplicação do modelo norte-americano, por intermédio da regra later in time (lex posterio 

derogat priori) (PAGLIARINI, 2004, p. 213). 

Orlando Soares afirma que, para o atual entendimento jurisprudência brasileira, a 

promulgação de um tratado nacionaliza suas normas, incorporando-as ao direito interno. Se 

com o internalização entrar em atrito com outros preceitos legislativos, ocorrerá um ‘conflito 

de leis no tempo’, a ser resolvido pelo art. 2o , da Lei de Introdução ao Código Civil105 (LICC) 

(1990, pp. 16-17).  

Esse posicionamento do STF pode acarretar problemas para o Mercosul porque, 

ao permitir que uma lei nacional afaste a aplicação de uma norma ‘mercosulina’, possibilita-

se a alteração unilateral do conteúdo do direito do Mercosul (ALMEIDA, 2001, p. 202). 

Nessa questão, a Argentina encontra-se em estágio bem mais avançado, podendo, 

                                                           
104 Exemplos de acórdãos nesse sentido são os acórdãos dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 71.154, 
de 4.8.1971; n. 80.043, de 27.4.1976; n. 84.372, de 24.9.1976, n. 82.515, de 11.4.1978, dentre outros 
(DOLINGER, 1996, p. 99).  
105 A LICC (Decreto-lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942) estabelece: 
“Art. 2o – Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 
§ 1o – A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou 
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (...)”. 
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inclusive, servir de exemplo para o Brasil. Tal afirmação decorre da análise da Constituição 

Argentina, após a reforma de 1994, que reiterou expressamente o posicionamento que sua 

Corte Suprema já vinha adotando desde de 1976. O referido entendimento reconheceu a 

primazia das normas internacionais sobre as leis infraconstitucionais argentinas, em caso de 

conflito entre as mesmas106. 

Armando Álvares Garcia Júnior destaca que a Constituição Argentina, não apenas 

determinou expressamente a prevalência dos tratados sobre as leis nacionais, como também 

previu a superioridade das normas derivadas dos tratados de integração sobre as leis 

argentinas (1997, pp. 183-185).  

Com a presença expressa desses dispositivos, foram prevenidas possíveis futuras 

mudanças de posicionamento da Corte Suprema argentina, decorrentes da renovação dos seus 

Ministros e das suas respectivas interpretações da Constituição. 

Em um país como o Brasil, em que leis são modificadas com freqüência e, muitas 

vezes, com irresponsabilidade, o acréscimo de um dispositivo expresso na Constituição, como 

no caso argentino, seria uma boa solução para o problema. Dessa forma, poder-se-ia 

estabelecer a superioridade das normas internacionais sobre as normas infraconstitucionais, 

em caso de conflito entre as mesmas.  

  

   

 

 

 

                                                           
106 “Art. 75. Corresponde al Congreso: (...) 
Inciso 22 - Aprovar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones 
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las 
leyes; (...) 
Inciso 24 - Aprobar tratados de integración que deleguem competencias y juridicción a organizaciones 
supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos 



 94 

CAPÍTULO 8 

 

O ATUAL TRATAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DISPENSADO À 

CIRCULAÇÃO DE TRABALHADORES ESTRANGEIROS 

 

8.1. A admissão do estrangeiro em território nacional 

 

A aferição da nacionalidade de cada pessoa importa por diferenciar nacionais de 

estrangeiros, cujos direitos não são exatamente os mesmos. A nacionalidade corresponde ao 

vínculo jurídico que une o indivíduo a determinado Estado. Difere da noção de cidadania, que 

representa um conteúdo adicional, de caráter político, facultando à pessoa certos direitos 

dessa natureza. A nacionalidade acentua o aspecto internacional, enquanto a cidadania 

valoriza o aspecto nacional (DOLINGER, 2001, pp. 151-153). 

Historicamente, os povos antigos discriminavam os estrangeiros até que, devido 

aos próprios interesses, especialmente econômicos e políticos, introduziram alterações 

graduais a fim de permitir uma maior participação dos estrangeiros no desenvolvimento das 

suas sociedades (DOLINGER, 2001, p. 201; LORETO, 1980, p. 105).  

Dessa forma, no decorrer dos séculos, apesar de os Estados não serem obrigados a 

admitir estrangeiros107, quando isso passou a ocorrer, foi concedido a esses estrangeiros um 

status jurídico não inferior a um patamar mínimo de civilização (DOLINGER, 2001, p. 201; 

LORETO, 1980, p. 105). 

No continente americano, onde surgiram sociedades mais recentes, resultantes da 

                                                                                                                                                                                     
humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes” (GARCIA JÚNIOR, 
1997, pp. 184-185). 
107 De acordo com as palavras de Yussef Cahali sobre a questão: “Cada Estado é inteiramente livre e soberano 
para regular a admissão do estrangeiro em seu território, podendo interditá-la a certas categorias de pessoas, se 
assim o recomenda o interesse nacional; encontra como limite apenas em que para tanto não deve proceder 
maliciosamente ou em contravenção às obrigações que houver contraído; no sistema brasileiro, não se 
manifestam excessos dessa natureza” (1983, p. 84).  
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miscigenação, desenvolveu-se nova mentalidade, segundo a qual foi seguido o princípio da 

igualdade de todos perante a lei, inclusive dos estrangeiros108.  

Influenciador dos sistemas jurídicos europeus, o princípio da igualdade, adotado 

pela maioria dos ordenamentos americanos, somente é aplicável após o regular ingresso do 

estrangeiro no país. Daí facilmente verificar-se a importância da legislação que trata da 

circulação desses estrangeiros nos diversos Estados. 

Ao longo da história brasileira, nosso ordenamento jurídico fixou 

discricionariamente os limites à imigração. Foram adotadas políticas que, de acordo a situação 

da época, alternaram o estímulo e o desestímulo do fluxo de estrangeiros para o Brasil. 

Entretanto, verifica-se o predomínio das políticas mais favoráveis à circulação de 

estrangeiros. 

Atualmente, no sistema do direito brasileiro, a possibilidade de acesso do 

estrangeiro no território nacional é de direito constitucional109, sendo reservados à lei 

ordinária os preceitos observáveis para a admissibilidade e permanência dos estrangeiros no 

país (CAHALI, 1983, p. 73).  

A atual situação jurídica do estrangeiro no Brasil encontra-se, na sua quase 

totalidade, disciplinada nos artigos da Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980, conhecida como 

Estatuto do Estrangeiro, e do Decreto n. 86.715, de 10 de dezembro de 1981, que regulamenta 

o referido Estatuto.  

Yussef Cahali salienta que os dispositivos iniciais do Estatuto do Estrangeiro 

                                                           
108 Haroldo Valladão afirmava que: “A igualdade completa, sem reservas de direitos do estrangeiro com o 
nacional vai ser conquista da América Latina a partir dos princípios do século dezenove”(VALLADÃO, 1974, p. 
374). 
109 O art. 5o , inciso XV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dispõe: “É livre a locomoção 
no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 
dele sair com seus bens”. A Constituição anterior seguia a mesma tendência, conforme se observa da análise do 
seu art. 153, § 26, que dispunha: “Em tempo de paz, qualquer pessoa poderá entrar com seus bens no território 
nacional, nele permanecer ou dele sair, respeitados os preceitos da lei” (grifo nosso). 
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consubstanciam uma espécie de declaração de princípios110. Revela que os interesses 

nacionais deverão ser protegidos na aplicação do Estatuto e do Decreto n. 86.715/81 e na 

execução da política migratória (1983, p. 75).  

O citado autor refere-se essencialmente ao art. 2o do Estatuto do Estrangeiro, que 

expressamente elenca “a segurança nacional, a organização institucional, os interesses 

políticos, sócio-econômicos e culturais do Brasil, bem como a defesa do trabalhador nacional” 

como os interesses nacionais a serem precipuamente protegidos. 

Belisário dos Santos Júnior alerta, com razão, que a referida utilização de 

expressões vagas logo no início do referido Estatuto, como ‘segurança nacional’, ‘interesses 

nacionais’, ‘interesses políticos, sócio-econômicos e culturais’, podem gerar um sentimento 

de insegurança, incompatível com a noção de certeza que o direito deveria viabilizar.  

Yussef Cahali igualmente pondera que esse tipo de conceito não pode ser 

excessivamente alargado, para que não se transforme em fonte de abusos e arbitrariedades por 

parte dos aplicadores do Estatuto. Caso isso ocorresse, o referido diploma legal transformar-

se-ia em instrumento de repúdio infundado ao estrangeiro que desejasse ingressar no Brasil 

(1983, p. 77). 

A presença, no texto do Estatuto, da analisada circunstância e de outras da mesma 

espécie, não foi motivada pelo mero desconhecimento dos legisladores acerca das 

especificidades e dificuldades próprias das questões jurídicas. Tais excessos ocorreram 

propositadamente, em decorrência da ditadura militar, ainda existente na época, avessa à 

circulação de estrangeiros no território nacional. 

De acordo com o art. 2o do Estatuto do Estrangeiro, dentre os interesse nacionais a 

                                                           
110 O art. 1o do Estatuto do Estrangeiro determina: “Em tempo de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as 
condições desta Lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses nacionais”. O art. 2o 
afirma: “Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança nacional, à organização institucional, 
aos interesses políticos, sócio-econômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional”. 
E finalmente o art. 3o  estabelece que: “A concessão do visto, a sua prorrogação ou transformação ficarão sempre 
condicionadas aos interesses nacionais” (grifo nosso). 
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serem precípua e expressamente protegidos, apenas a ‘defesa do trabalhador nacional’ 

apresenta conteúdo mais concreto, fugindo um pouco mais do problema da fluidez conceitual.  

De acordo com o autor Yussef Cahali, em largo estudo crítico do Estatuto do 

Estrangeiro, o propósito do legislador, ao tratar expressamente da proteção do trabalhador 

nacional, seria o da prevenção contra o acesso indiscriminado de mão-de-obra, qualificada ou 

não, que viesse ao país competir com os nacionais em um mercado de trabalho que, já na 

época em que o autor escreveu a tratada obra, sinalizava saturação (1983, p. 77).  

Sob seu ponto de vista, Gilda Russomano evidencia os problemas que a imigração 

indiscriminada e ilimitada de trabalhadores estrangeiros poderia ocasionar. Um dos exemplos 

da autora a esse respeito é a formação de “verdadeiros quistos” de trabalhadores estrangeiros 

no Estado de acolhimento, quando os mesmos não conseguissem ser assimilados pelo novo 

ambiente (1965, pp. 203-204).  

Segundo a autora, medidas acautelatórias dos direitos dos trabalhadores nacionais 

seriam necessárias, mesmo nos países em que a imigração de trabalhadores se fizesse 

aconselhável, como na maioria dos países sul-americanos. Apenas dessa forma se conseguiria 

impedir o alijamento sistemático dos trabalhadores nacionais pelos trabalhadores estrangeiros 

mais aptos, bem como evitar-se-ia a redução do salário e do padrão de vida no Estado de 

acolhimento (RUSSOMANO, 1965, pp. 203-204). 

Em que pese a opinião da autora111, não se pode olvidar que a adoção de medidas 

acautelatórias sempre deve ser entendida de forma responsável, a fim de se evitar o 

estabelecimento de exigências e restrições excessivas e arbitrárias.  

A adoção de um posicionamento demasiadamente rigoroso e arbitrário poderia 

surtir efeito contrário ao pretendido, porque, ao se tornar a entrada regular do trabalhador 

imigrante praticamente inviável, os mesmos acabariam ingressando clandestinamente no 

                                                           
111 Vale observar que Gilda Russomano escreveu esta obra em 1965. Dessa forma, não pôde considerar o atual 
estágio da globalização e das integrações regionais. 
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Estado de acolhimento.  

Essa experiência, além de dificultar sobremaneira o controle governamental dos 

dados a respeito dos mesmos, possibilitaria a sujeição desses imigrantes ao trabalho em 

condições e salários inferiores aos dos nacionais, visto que aqueles não teriam o amparo 

trabalhista legal, devido a sua clandestinidade no país.  

Por sua vez, muitos empregadores poderiam preferir os trabalhadores estrangeiros 

aos nacionais, justamente pela analisada situação de desproteção jurídica. Como resultado de 

todo esse contexto, haveria a sujeição dos próprios nacionais a piores condições de trabalho, a 

fim de evitarem o desemprego decorrente da sua preterição pelos trabalhadores 

estrangeiros112. E o conjunto da situação tratada, conduziria ao rebaixamento de todas as 

condições trabalhistas e sociais no Estado de acolhimento.  

 Reveste-se de importância, portanto, a análise crítica do Estatuto do Estrangeiro e 

do Decreto n. 86.715/81, que disciplinam a circulação dos estrangeiros em nosso país. O 

Estatuto, apesar de estabelecer a defesa do trabalhador nacional como um dos interesses a 

serem protegidos (art. 2o), não apresenta a definição de ‘migração trabalhista’.  

As normas do direito nacional a respeito do tema são genericamente previstas no 

Estatuto do Estrangeiro e no Decreto que o regulamenta. Observa-se, dessa maneira, que a 

circulação das pessoas com o intuito de trabalhar é regulada pela mesma lei aplicável a todo e 

qualquer estrangeiro, mesmo aos que ingressam no Brasil simplesmente em caráter recreativo, 

como os  turistas. 

 O ordenamento jurídico brasileiro condiciona a admissibilidade de estrangeiros 

                                                           
112 O respeitado autor uruguaio de Direito do Trabalho, Américo Plá Rodríguez, igualmente se preocupou com a 
questão, atentando especificamente para esse problema, ao afirmar: “O trabalho dos estrangeiros que, em alguns 
países (e sobretudo em algumas zonas fronteiriças), se utiliza como meios de baratear o custo da mão-de-obra, 
aproveitando a situação de indefeso na qual, em certos casos, encontra-se o trabalhador procedente de outros 
países. Influi no que temos chamado de situação de indefeso uma série de fatores: ignorância das normas de 
proteção, falta de documentação, necessidade extrema de ocupação imediata, falta de recursos, falta de apoio 
sindical, temor de despedida. Vale observar que o combate a esta discriminação – ou seja, a luta pela 
equiparação entre o nacional e o estrangeiro – não só beneficia o estrangeiro mas também o nacional que quer o 
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em nosso território à concessão do visto consular113, que nada mais é do que a inspeção do 

passaporte ou documento equivalente, bem como dos demais documentos exigidos para o 

ingresso do estrangeiro no país (CARVALHO, 1976, p. 24).  

Através da concessão do visto, a autoridade consular apenas atesta que o 

passaporte e demais documentos do estrangeiro estão, segundo as palavras de Dardeau de 

Carvalho, ‘bons para o ingresso no Estado’ (CARVALHO, 1976, p. 24).  

Normalmente, a autoridade consular concede o visto na hipótese de adequação do 

passaporte e dos demais documentos às exigências legais. Fala-se ‘normalmente’, porque o 

estrangeiro não possui garantias de que, mesmo preenchendo todas as exigências, obterá o 

visto, que configura-se mera expectativa de direito114 (CAHALI, 1983, pp. 83, 85, 123). 

O art. 7o do Estatuto estabelece hipóteses nas quais o visto não poderá ser 

concedido, dentre as quais destaca-se o caso do estrangeiro considerado nocivo à ordem 

pública ou aos interesses nacionais (art. 7o, inciso II), bem como o do estrangeiro que não 

satisfaça as condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde (art. 7o, inciso V).  

As duas mencionadas hipóteses foram destacadas, devido ao tratado problema da 

insegurança gerada pela falta de precisão do conceito ‘interesses nacionais’ (art. 7o, inciso II), 

e devido ao excesso de rigor da Portaria n. 88, de 27 de abril de 1982, do Ministério da Saúde, 

que regulamentou durante bastante tempo a matéria prevista no art. 7o, inciso V do Estatuto 

do Estrangeiro. 

                                                                                                                                                                                     
desaparecimento desse concorrente que, em função de  um menor salário, lhe pode tomar o posto de trabalho” 
(2000, p. 446).  
113 O art. 2o do Decreto n. 86.715/81 determina: “A admissão do estrangeiro no território nacional far-se-á 
mediante a concessão de visto”. 
114 O art. 26 do Estatuto do Estrangeiro dispõe: “O visto concedido pela autoridade consular configura mera 
expectativa de direito, podendo a entrada, a estada ou o registro do estrangeiro ser obstado ocorrendo qualquer 
dos casos do art. 7o , ou a inconveniência de sua presença no território nacional, a critério do Ministério da 
Justiça”. Dentre as hipóteses do referido art. 7o, encontra-se, no inciso II, a do estrangeiro ‘considerado nocivo à 
ordem pública ou aos interesses nacionais’. Observa-se, novamente, a fragilidade da entrada e permanência do 
estrangeiro no Brasil, diante da já tratada fluidez dos conceitos, como nas hipóteses das expressões ‘nocivo (...) 
aos interesses públicos’ previsto no citado art. 7o, inciso II do Estatuto, ou da expressão ‘inconveniência’ da 
presença do estrangeiro, prevista no caput do art. 26 do Estatuto, que atribui ao Ministério da Justiça a 
discricionariedade na análise dessa ‘inconveniência’ (grifo nosso). Todas essas questões decorreram do interesse, 



 100

 A Portaria n. 88/82 estabelecia, no art. 8o, que não poderiam entrar ou 

permanecer no país, mesmo com visto consular em ordem, os estrangeiros portadores de 

inúmeras doenças, dentre as quais vale explicitar tuberculose, hanseníase (parte do inciso I); 

doença mental de qualquer natureza ou grau (inciso II); doença hereditária ou familiar (inciso 

III); defeito físico, mutilação grave, doença de sangue e dos aparelhos circulatório, 

respiratório, digestivo, geniturinário, locomotor e do sistema nervoso, que acarretassem 

incapacidade superior a 40% (inciso V) e neoplasia maligna (inciso VII).  

Felizmente esse tipo arbitrário e discriminatório de exigência não vigora mais. O 

Decreto n. 87, de 15 de abril de 1991, simplificou as exigências sanitárias para o ingresso e 

permanência de estrangeiros no país. O Decreto em questão levou em conta o art. 7o, inciso V, 

do Estatuto, mas alterou o Decreto n. 86.715/81.  

De acordo com o Decreto n. 87/91, as restrições sanitárias limitar-se-ão à 

exigência de apresentação do Certificado Internacional de Imunização, previsto no 

Regulamento Sanitário Internacional. Esse documento refere-se a determinadas doenças e 

certas regiões geográficas de origem ou de destino (art. 1o, inciso I), e a medidas temporárias 

de proteção da saúde pública, em função de contexto epidemiológico mundial, desde que 

sejam objeto do Regulamento Sanitário Internacional e sejam recomendadas por organizações 

internacionais de saúde (art. 1o, inciso II). 

Segundo o entendimento Yussef Cahali, as restrições decorrentes das previsões de 

condição de saúde, previstas na antiga Portaria n. 88/82, visavam especificamente aos 

estrangeiros que pretendessem a concessão do visto permanente. Ou seja, objetivava atingir 

essencialmente os trabalhadores (1983, p. 90).  

Daí a exigência, prevista no art. 3o da Portaria em questão, determinando que o 

exame de saúde do estrangeiro candidato à entrada e permanência no país considerasse a 

                                                                                                                                                                                     
da ditadura militar da época da elaboração dessa legislação, em dificultar a entrada e saída de estrangeiro no 
Brasil.  
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correlação entre a capacidade física e a profissão a que se destinaria (CAHALI, 1983, p. 90). 

Na etapa seguinte, o estrangeiro, mesmo munido de passaporte com visto 

consular, poderá ser impedido de entrar ou permanecer no Brasil se, conforme mencionado 

anteriormente, o Ministério da Justiça considerar sua presença inconveniente aos interesses 

nacionais (art. 26 do Estatuto do Estrangeiro).  

Dessa forma, o Estatuto atribuiu, ao Ministro da Justiça, amplo poder 

discricionário para decidir quanto a ausência ou presença da referida inconveniência. Ademais 

disso, a legislação não estabeleceu a obrigação jurídica de o Ministro da Justiça revelar as 

razões de Estado que teriam fundamentado tal decisão administrativa115. 

Dentre essas considerações acerca da maratona pela qual o estrangeiro deve passar 

para obter o visto e entrar regularmente no país, destaca-se sua sujeição à omissão do Estatuto 

do Estrangeiro, quanto à possibilidade de recurso em caso de recusa do visto consular. 

Portanto, segundo Yussef Cahali, resta-lhe apenas o pedido de reconsideração do ato116 

(CAHALI, 1983, pp. 80-81).  

As espécies de vistos, previstos em nossa atual legislação, foram ampliadas em 

relação às leis anteriores. Nosso atual Estatuto do Estrangeiro prevê sete hipóteses de 

concessão de visto, correspondentes a uma classificação de ingressos117: 1. trânsito - 

concedido para os que, a fim de chegarem ao país de destino, tenham de ingressar no 

                                                           
115 O autor Yussef Cahali entende que persiste a obrigação moral, do Ministro da Justiça, de motivar a decisão, 
ao menos perante a opinião pública nacional e o Estado de origem do estrangeiro recusado (1983, p. 80). Apesar 
de considerar a boa vontade do autor quanto à questão, é necessário reconhecer que a ausência de obrigação 
jurídica fragiliza a situação do estrangeiro e que o governo, muitas vezes, não leva em consideração a opinião 
pública. 
116 “O recurso administrativo à autoridade superior, básico em nosso processo administrativo, poderá ser e tem 
sido usado também contra o ato da autoridade consular, denegatório do visto, apresentado ao Ministro das 
Relações Exteriores até por estrangeiro não residente” (VALLADÃO, 1968, p.410). 
117 O caput art. 4o do Estatuto do Estrangeiro estabelece:  
“Ao estrangeiro que pretenda entrar no território nacional poderá ser concedido visto: 
I- de trânsito; 
II- de turista; 
III- temporário; 
IV- permanente; 
V- de cortesia; 
VI- oficial; e 
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Brasil118; 2. Turista - concedido para os estrangeiros que venham ao Brasil em caráter 

recreativo ou em visita, assim considerados aqueles sem finalidade imigratória, ou intuito de 

exercício de atividade remunerada119; 3. Temporário - concedido aos estrangeiros que venham 

ao Brasil com o intuito de estudar ou realizar certas atividades, na grande maioria 

remuneradas, em caráter temporário120; 4. Permanente - concedido ao estrangeiro que 

pretenda se fixar no país definitivamente121; 5. cortesia; 6. Oficial - concedido aos 

estrangeiros que venham ao Brasil em missão oficial, bem como aos funcionários de 

organizações internacionais das quais o Brasil faça parte, e que sejam possuidores de salvo-

conduto ou documento equivalente e 7. Diplomático - concedido aos estrangeiros 

funcionários de missões diplomáticas e repartições consulares estrangeiras acreditadas junto 

ao governo brasileiro122. 

Apenas duas, entre as enumeradas espécies de visto, apresentam interesse ao 

presente trabalho: os vistos temporário e permanente. Tal afirmação é facilmente explicada a 

partir da observação das próprias definições das sete espécies.  

A  análise dessas espécies demonstra que apenas alguns vistos temporários e o 

                                                                                                                                                                                     
VII- diplomático”. 
118 O caput art. 8o do Estatuto do Estrangeiro dispõe: “O visto de trânsito poderá ser concedido ao estrangeiro 
que, para atingir o país de destino, tenha de entrar em território nacional.” 
119 O art. 9o do Estatuto do Estrangeiro prevê: “O visto de turista poderá ser concedido ao estrangeiro que venha 
ao Brasil em caráter recreativo ou de visita, assim considerado aquele que não tenha finalidade imigratória, nem 
intuito de exercício de atividade remunerada”. 
120 O art. 13 do Estatuto do Estrangeiro estabelece:  
“O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil: 
I- em viagem cultural ou em missão de estudos; 
II- em viagem de negócios; 
III- na condição de artista ou desportista; 
IV- na condição de estudante; 
V- na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de contrato ou a 
serviço do Governo brasileiro; 
VI- na condição de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou agência estrangeira; e 
VII- na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada e de congregação 
religiosa”. 
121 O art. 16 do Estatuto do Estrangeiro considera: “O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que 
pretenda se fixar definitivamente no Brasil”. 
122 Os vistos diplomático, oficial e de cortesia, ao contrário dos demais, não foram definidos pela legislação 
atual. A doutrina se aproveitou da definição prevista pela legislação anterior para definir os vistos diplomático e 
oficial, que são as mencionadas no texto. No entanto, o visto de cortesia, criado pelo atual Estatuto do 
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permanente são concedidos aos imigrantes estrangeiros que objetivam o exercício de 

atividade remunerada como trabalhadores, objeto de interesse deste estudo. 

Neste tópico, consoante observou-se, foram expostas as normas elementares, 

relativas à circulação dos estrangeiros em geral no Brasil. No tópico seguinte, será 

apresentada uma análise crítica, dos artigos do Estatuto do Estrangeiro e do Decreto n. 

86.715/81, especificamente referentes à circulação dos trabalhadores estrangeiros submetidos 

ao visto temporário. 

 

8. 2 O trabalhador estrangeiro e o visto temporário 

 

Conforme disposto anteriormente, o art. 13 do Estatuto do Estrangeiro 

determina123:  

“O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda 
vir ao Brasil:  

I - em viagem cultural ou em missão de estudos; 
II - em viagem de negócios; 
III - Na condição de artista ou desportista; 
IV - na condição de estudante; 
V - na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de 

outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro; 
VI - Na condição de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão, 

ou agência noticiosa estrangeira; e 
VII - na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de 

instituto de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa” (grifo nosso). 
 
É preciso destacar, na hipótese em análise, o sentido que a legislação brasileira 

aplica ao termo ‘temporário’. Em termos gerais, todo estrangeiro que entrasse no Brasil, 

portando visto de caráter não permanente, como os turistas por exemplo, seria temporário.  

No entanto, o Estatuto adotou, para o termo temporário, uma acepção própria, que 

comporta apenas os estrangeiros que ingressem no país em razão de uma das hipóteses 

previstas no transcrito art. 13 do Estatuto.  

                                                                                                                                                                                     
Estrangeiro, não foi conceituado, nem no próprio Estatuto, nem no Decreto n. 86.715/81 (CAHALI, 1983, pp. 
122-123). 
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A classificação do visto temporário foi determinada, como a análise do art. 13 

demonstra, essencialmente em função da finalidade da vinda do estrangeiro ao Brasil, e não 

em virtude do seu tempo cronológico de permanência no país. Isso não significa, obviamente, 

que em todas as hipóteses previstas nesse artigo não esteja presente a idéia de transitoriedade. 

Yussef Cahali considera ‘simplesmente anunciativa’ a enumeração das hipóteses 

do art. 13, porque o próprio casuísmo do artigo levaria a uma interpretação extensiva ou 

mesmo a uma aplicação analógica. Para o autor, apenas optando-se por tal entendimento seria 

possível a compreensão de futuras situações assemelhadas e não expressamente previstas 

nesse artigo (1983, p. 105). 

Dentre as sete hipóteses de visto temporário, constituídas simultaneamente pelo 

art. 13 do Estatuto do Estrangeiro e pelo art. 22 do Decreto n. 86.715/81, apenas um dos 

incisos apresenta interesse direto para o presente estudo. Trata-se da parte do inciso V, que 

trata do estrangeiro que venha ‘na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de 

outra categoria, sob regime de contrato’.  

A importância desse inciso deve-se ao fato de ser o único a envolver realmente a 

questão do trabalhador, enquanto empregado. Portanto, a análise deste tópico concentrar-se-á 

na hipótese de visto temporário prevista no art. 13, inciso V do Estatuto do Estrangeiro.  

O art. 14 do Estatuto do Estrangeiro, com redação dada pela Lei n. 6.964/81,  

estipulou os prazos de estada de cada uma das hipóteses do estrangeiro portador de visto 

temporário. O art. 14 do Estatuto do Estrangeiro estabelece:  

“O prazo de estada no Brasil, nos casos dos incisos II e III do art. 13, 
será de noventa dias, no caso do inciso VII, de até um ano; e nos demais, salvo 
disposto no parágrafo único deste artigo, o correspondente à duração da missão, do 
contrato, ou da prestação de serviços, comprovada perante a autoridade consular, 
observado o disposto na legislação trabalhista” (grifo nosso). 

 
Do exposto no art. 14 do Estatuto do Estrangeiro, observa-se que o prazo de 

                                                                                                                                                                                     
123 O art. 22 do Decreto n. 86.715/81 apresenta exatamente a mesma redação do transcrito art. 13 do Estatuto do 
Estrangeiro. 
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estada do trabalhador estrangeiro seria determinado pela duração do seu contrato, sem 

previsão de um limite máximo para tanto. No entanto, o Decreto n. 86.715/81, ao 

regulamentar o Estatuto do Estrangeiro, estabeleceu em seu art. 25:  

“Os prazos de estada no Brasil para os titulares de visto temporário 
serão os seguintes: 

(...) 
V – para cientista, professor, técnico ou profissional de outra 

categoria, sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro, até dois anos; 
(...) (grifo nosso)”. 
 

Dessa forma, o referido Decreto estabeleceu um termo-limite para os casos que, 

de certo modo, segundo o art. 14 do Estatuto, possuíam prazo indeterminado. Restou ao 

trabalhador, que deseje permanecer algum tempo a mais no país, pedir a concessão da 

prorrogação do prazo de estada no Brasil. 

A concessão da prorrogação do prazo de estada do estrangeiro titular de visto 

temporário segue o art. 34 do Estatuto, que prevê essa possibilidade124. A prorrogação do 

visto temporário, de acordo com o art. 66, § 1o do Decreto n. 86.715/81, “será concedida na 

mesma categoria em que estiver classificado o estrangeiro e não poderá ultrapassar os limites 

previstos no art. 25” do mesmo Decreto. Ou seja, no caso do trabalhador enquadrado no art. 

13, inciso V, a prorrogação não poderá superar o prazo de 2 anos. 

A analisada prorrogação de visto temporário do trabalhador estrangeiro somente 

poderá ser concedida, de acordo com o art. 66, inciso II, do Decreto n. 86.715/81, pelo 

Departamento Federal de Justiça, desde que observada a legislação trabalhista e ouvida a 

Secretaria de Imigração do Ministério do Trabalho. 

No tocante à obtenção do visto temporário, o art. 15 do Estatuto determina 

expressamente:  

“Ao estrangeiro referido nos itens III ou V do art. 13125 só se 
                                                           
124 Art. 34 do Estatuto do Estrangeiro estabelece: “Ao estrangeiro que tenha entrado na condição de turista, 
temporário ou asilado e aos titulares de visto de cortesia, oficial ou diplomático, poderá ser concedida a 
prorrogação de estada no Brasil” (grifo nosso). 
125 Esses dois itens, do art. 13 do Estatuto do Estrangeiro, são os referentes ao estrangeiro na condição de artista 
ou desportista (art. 13, inciso III) e do estrangeiro na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de 
outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do governo brasileiro (art. 13, inciso V). 
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concederá o visto se satisfizer as exigências especiais estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Imigração e for parte em contrato de trabalho, visado pelo Ministério do 
Trabalho, salvo no caso de comprovada prestação de serviço ao Governo brasileiro”. 

  
Outro artigo restritivo e de grande repercussão para o estrangeiro portador de visto 

temporário é o art. 98 do Estatuto do Estrangeiro126. De acordo com o mesmo, é vedado o 

exercício de atividade remunerada aos dependentes de titulares de quaisquer vistos 

temporários. Dessa forma, dificulta-se financeiramente a vida da família do estrangeiro 

portador do visto temporário, previsto no inciso V, do art. 13 do Estatuto.  

A infração dessa proibição legal, de acordo com o art. 125, inciso VIII do Estatuto 

do Estrangeiro, torna o estrangeiro temporário sujeito à pena de deportação. E o mesmo art. 

125, inciso VIII, estipula, para aquele que empregar ou mantiver a seu serviço qualquer 

estrangeiro impedido de exercer atividade remunerada, pena de multa. 

Finalmente, vale ressaltar a necessária exclusão de algumas normas e exigências 

dos analisados diplomas legais, tendo em vista a impossibilidade de se abarcar a totalidade 

das mesmas no presente capítulo127. 

                                                           
126 O art. 98 do Estatuto do Estrangeiro prevê: “Ao estrangeiro que se encontra no Brasil ao amparo de visto de 
turista, de trânsito ou temporário de que trata o art. 13, IV, bem como aos dependentes de titulares de quaisquer 
vistos temporários é vedado o exercício de atividade remunerada .Ao titular de visto temporário de que trata o 
art. 13, VI, é vedado o exercício de atividade remunerada por fonte brasileira” (grifo nosso). 
127 O art. 23 do Decreto n. 86.715/81 ilustra muito bem algumas dessas normas menos importantes, que não 
puderam ser objeto de análise mais detalhada neste trabalho, mas que também contém inúmeras exigências do 
nosso ordenamento, quanto à concessão de vistos temporários. Apesar de muito extenso, faz-se aconselhável a 
transcrição integral do referido artigo que estabelece: 
“Para obter visto temporário, o estrangeiro deverá apresentar: 
I- passaporte ou documento equivalente; 
II- certificado internacional de imunização, quando necessário; 
III- (revogado pelo Decreto n. 87, de 15 de abril de 1991) 
IV- prova de meios de subsistência; e 
V- atestado de antecedentes penais ou documento equivalente, este a critério da autoridade consular. 
§ 1o Os vistos temporários, de que tratam os itens I, II, IV, V e VII do artigo anterior, só poderão ser obtidos, 
salvo no caso de força maior, na jurisdição consular em que o interessado tenha mantido residência pelo prazo 
mínimo de um ano imediatamente anterior ao pedido. 
§ 2o Nos casos de que tratam os itens III e V do artigo anterior, só será concedido visto, pelo respectivo 
Consulado no exterior, se o estrangeiro for parte em contrato de trabalho visado pela Secretaria de Imigração do 
Ministério do Trabalho, salvo no caso de comprovada prestação de serviço ao Governo brasileiro. 
§ 3o (revogado pelo Decreto n.87, de 15 de abril de 1991) 
§ 4o A prova de meios de subsistência a que alude o item IV deste artigo, será feita: 
I- no caso de viagem cultural ou missão de estudos, mediante a apresentação de convite ou indicação de entidade 
cultural ou científica, oficial ou particular, ou a exibição de documento idôneo que, a critério da autoridade 
consular, justifique a viagem do interessado e especifique o prazo de estada e a natureza da função; 
II- no caso de viagem de negócios, por meio de declaração da empresa ou entidade a que estiver vinculado o 
estrangeiro, ou de pessoa idônea, a critério da autoridade consular; 
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8. 3 O trabalhador estrangeiro e o visto permanente 

 

O visto permanente, de acordo com o art. 16 do Estatuto do Estrangeiro: “poderá 

ser concedido ao estrangeiro que pretenda se fixar definitivamente no Brasil”. Ou seja, é o 

visto concernente ao estrangeiro com finalidade claramente imigratória, que pretende se fixar 

no território brasileiro definitivamente.  

Esse tipo de visto apresenta especial interesse a esta pesquisa, porque qualquer 

pessoa, que pretenda morar em definitivo no país, precisa realizar alguma atividade 

remunerada para sobreviver. E dentre esses estrangeiros, grande parte é constituída pelo 

empregado, tema central do presente trabalho. 

O legislador obedeceu os princípios contidos nos arts. 2o e 3o do Estatuto do 

Estrangeiro, estabelecendo, no parágrafo único do art. 16 do mesmo diploma, que a imigração 

deverá ocorrer de forma a propiciar, primordialmente, mão-de-obra especializada aos setores 

da economia nacional.  

Determina, ainda, no mesmo parágrafo, que a imigração deverá visar à Política 

Nacional de Desenvolvimento em todos os aspectos, especialmente no aumento da 

produtividade, na assimilação de tecnologia e na captação de recursos específicos128.  

                                                                                                                                                                                     
III- no caso de estudante, por meio de documento que credencie o estrangeiro como beneficiário de bolsa de 
estudos ou convênio cultural celebrado pelo Brasil; se o candidato não se encontrar numa dessas condições, a 
autoridade consular competente exigir-lhe-á prova de que dispõe de recursos suficientes para manter-se no 
Brasil; 
IV- no caso de ministro de confissão religiosa, membro de instituto de vida consagrada ou de congregação ou 
ordem religiosa, mediante compromisso da entidade no Brasil, responsável por sua manutenção e saída do 
território nacional. 
§ 5o A Secretaria de Imigração do Ministério do Trabalho encaminhará cópia dos contratos, que visar, aos 
Departamentos Consular e Jurídico do Ministério das Relações Exteriores e Federal de Justiça do Ministério da 
Justiça. 
§ 6o Independentemente da apresentação do documento de que trata o § 2o deste artigo, poderá ser exigida pela 
autoridade consular, nos caso dos itens III e V do art. 22, a prova da condição profissional atribuída ao 
interessado, salvo na hipótese de prestação de serviço ao Governo brasileiro. 
§ 7o No momento da entrada no território nacional, o estrangeiro, titular do visto temporário, deverá apresentar, 
aos órgãos federais competentes, os documentos previstos no item I deste artigo e no parágrafo único do art. 9o . 
128 O parágrafo único do art. 16 do Estatuto prevê: “A imigração objetivará primordialmente propiciar mão-de-
obra especializada aos vários setores da economia nacional, visando à Política Nacional de Desenvolvimento em 
todos os seus aspectos e, em especial, ao aumento da produtividade, à assimilação de tecnologia e à captação de 
recursos para setores específicos”.  
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O estrangeiro que pretenda obter o visto permanente deverá atender, segundo o 

art. 17  do Estatuto do Estrangeiro129, não apenas os requisitos gerais previstos no art. 5o130, 

mas também as exigências de caráter especial, determinadas nas normas de seleção dos 

imigrantes, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Imigração131.  

Não bastassem todas essas condições, a concessão do visto permanente ainda 

poderá ficar vinculada, pelo longo prazo de até cinco anos, ao exercício de atividade certa e à 

fixação em determinada região do território nacional132.  

Ou seja, o estrangeiro submetido ao ‘confinamento’ não poderá mudar de 

domicílio ou de atividade profissional dentro do prazo estipulado133, sob pena do 

cancelamento do seu registro e sob pena de deportação134. A única exceção ocorre quando há 

a autorização prévia do Ministério da Justiça e, quando necessário, o Ministério do Trabalho 

for ouvido135.  

Devido ao ‘confinamento’, estabelecido no art. 18 do Estatuto, também existirá a 

possibilidade de que o estrangeiro, ao solicitar a transformação do seu visto temporário em 

permanente, seja obrigado, contrariamente à sua vontade, a sair do lugar onde esteja vivendo.  

                                                           
129 Assim dispõe o art. 17 do Estatuto do Estrangeiro: “Para obter visto permanente o estrangeiro deverá 
satisfazer, além dos requisitos referidos no art. 5o, as exigências de caráter especial previstas nas normas de 
seleção de imigrantes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Imigração.” 
130 O art. 5o do Estatuto dispõe: “Serão fixados em regulamento os requisitos para a obtenção dos vistos de 
entrada previstos nesta Lei”. 
131 O Conselho Nacional de Imigração é um órgão executivo, criado pelo Decreto n. 86. 715/81, que regulamenta 
o Estatuto do Estrangeiro. Entre suas atribuições se encontram: orientação e coordenação das atividades de 
imigração; o estabelecimento de normas de seleção de imigrantes, buscando mão-de-obra especializada aos 
setores da economia nacional e captação de recursos para setores específicos dentre outras (art. 144, incisos  I e 
III do Decreto n. 86.715/81). 
132 O art. 18 do Estatuto do Estrangeiro estabelece o comumente denominado pela doutrina de ‘confinamento’, 
ao  considerar: “A concessão do visto permanente poderá ficar condicionada, por prazo não superior a cinco 
anos, ao exercício de atividade certa e à fixação em região determinada do território nacional.”  
133 O art. 112 do Decreto n. 86.715/81 estabelece que: “O estrangeiro admitido no território nacional na condição 
de permanente, para o desempenho de atividade profissional certa, e a fixação em região determinada, não 
poderá, dentro do prazo que lhe for fixado na oportunidade da concessão ou da transformação do visto, mudar de 
domicílio nem de atividade profissional, ou exercê-la fora daquela região.” 
134 O art. 125 do Estatuto do Estrangeiro, que trata das infrações e penalidades, estabelece no seu inciso X: 
“infringir o disposto nos art. 18, 37, § 2o, ou 99 a 101; Pena: cancelamento do registro e deportação”. 
135 O art. 101 do Estatuto do Estrangeiro estabelece: “O estrangeiro admitido na forma do art. 18, ou do art. 37, § 
2o, para o desempenho de atividade profissional certa, e a fixação em região determinada, não poderá, dentro do 
prazo que lhe foi fixado na oportunidade da concessão ou da transformação do visto, mudar de domicílio nem de 
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Sylvio Loreto considera tal possibilidade negativa, porque a hipótese mais 

provável de que o estrangeiro, um professor universitário, por exemplo, solicite a 

transformação do seu visto temporário em permanente, seja justamente o fato de estar 

satisfeito com o local em que se encontra (1980, p. 112).  

Daí, segundo o autor, o absurdo da possibilidade desse tipo de submissão, que 

pode eliminar o motivo pelo qual o estrangeiro desenvolveu a intenção de permanecer no 

Brasil (1980, p. 112). 

Yussef Cahali atenta, com razão, para o fato de que o condicionamento do 

estrangeiro, ao desempenho de atividade certa e à fixação em região determinada, como 

pressuposto à concessão do visto permanente, significa sua sujeição, ainda que voluntária, a 

duplo confinamento legal. Isso porque pode atingir, tanto o lugar da residência do estrangeiro, 

quanto sua própria atividade laborativa (1983, pp. 118-119). 

O art. 38 do Estatuto também merece ser analisado devido ao seu extremo rigor 

para com o estrangeiro, ao proibir a transformação dos vistos de trânsito, de turista, de 

cortesia e da quase totalidade das sete hipóteses de visto temporário em vistos permanentes136.  

As únicas exceções à proibição da transformação em visto permanente são as 

relativas à transformação dos vistos temporários concedidos na condição de cientista, 

professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do 

Governo brasileiro (art. 13, inciso V do Estatuto do Estrangeiro) e dos vistos temporários 

concedidos na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida 

consagrada ou de congregação ou ordem religiosa (art. 13, inciso VII do Estatuto do 

Estrangeiro). 

Ademais de todas as considerações analisadas neste capítulo, não se pode olvidar 

                                                                                                                                                                                     
atividade profissional, ou exercê-la fora daquela região, salvo em caso excepcional, mediante autorização prévia 
do Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho, quando necessário”. 
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que também o visto permanente concedido pela autoridade consular configura, assim como 

nos demais vistos, mera expectativa de direito.  

Portanto, podem a entrada, a estada ou o registro do estrangeiro ser obstados, se 

verificada a ausência de qualquer dos pressupostos que autorizaram sua concessão, ou a 

inconveniência da presença do estrangeiro no território nacional, a critério do Ministério da 

Justiça (art. 26 do Estatuto do Estrangeiro).  

 

8. 4 A circulação do trabalhador estrangeiro fronteiriço 

 

Conforme já evidenciado, as normas do Estatuto do Estrangeiro e do Decreto n. 

86.715/81 são rigorosas com relação aos estrangeiros, especialmente com os trabalhadores 

que pretendam obter o visto permanente.  

Não são numerosas nem de grande amplitude as possibilidades existentes em 

nosso Estatuto, no sentido de facilitar a circulação do estrangeiro.  

Uma das poucas normas simplificadoras da circulação dos estrangeiros é a 

especial previsão dos comumente denominados pela doutrina de ‘fronteiriços’. Os 

‘fronteiriços’ nada mais são que os estrangeiros naturais de Estados limítrofes, no caso, ao 

Brasil, e domiciliados em cidades contíguas ao território nacional.   

A referida situação encontra-se prevista no art. 21, caput do Estatuto, que permite 

ao fronteiriço, desde que respeitados os interesses da segurança nacional, a entrada nos 

municípios brasileiros fronteiriços a seu respectivo país, bastando-lhe que apresente prova de 

sua identidade137. 

                                                                                                                                                                                     
136 O art. 38 do Estatuto do Estrangeiro determina: “É vedada a legalização de estada de clandestino e de 
irregular, e a transformação em permanente dos vistos de trânsito, de turista, temporário (art. 13, itens I a IV e 
VI) e de cortesia.” 
137 O citado caput do art. 21 do Estatuto do Estrangeiro considera que: “Ao natural de país limítrofe, domiciliado 
em cidade contígua ao território nacional, respeitados os interesses da segurança nacional, poder-se-á permitir a 
entrada nos municípios fronteiriços a seu respectivo país, desde que apresente prova de identidade”. 
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Vicente Bezerra Neto, em obra anterior à entrada em vigor do nosso atual Estatuto 

do Estrangeiro, recorda que sempre existiu franquia de intercâmbio de moradores dos países 

limítrofes, de acordo com um regime de reciprocidade (1971, p. 31).  

Ainda segundo o autor, o documento do país de acolhimento era dispensado para 

aceitar-se a identidade do país de origem, sendo-lhe ainda facultado o exercício de atividades 

remuneradas138 (1971, p. 31).  

 Atualmente, aos fronteiriços também é permitido o exercício de atividade 

remunerada ou a freqüência em estabelecimento de ensino nos municípios brasileiros 

contíguos ao território de seu país. Mas em tais hipóteses, ao contrário da previsão tratada por 

Vicente Bezerra Neto, deverão obter um documento especial que os identifique e caracterize 

sua condição e, nos casos necessários, também deverão obter uma carteira de trabalho e 

previdência social (art. 21, §1o do Estatuto do Estrangeiro).  

Segundo o art. 21, caput do Estatuto do Estrangeiro, o mencionado documento de 

identidade do país de origem do fronteiriço é aceito apenas para a simples entrada nos 

municípios fronteiriços, mas não para o exercício das atividades supracitadas.  

O art. 48 do Estatuto do Estrangeiro permite ainda que o estrangeiro fronteiriço 

seja admitido a serviço de entidade pública ou privada, bem como permite sua matrícula em 

estabelecimento de ensino de qualquer grau independentemente do prévio registro no 

Ministério da Justiça.  

A referida previsão facilitadora merece destaque porque, nas demais hipóteses de 

admissão a serviço ou matrícula nas entidades e estabelecimentos citados, somente haverá 

efetivação se o estrangeiro estiver devidamente registrado139. 

                                                           
138 A matéria relativa aos naturais de países limítrofes já era disciplinada anteriormente pelo Decreto-lei n. 
941/69, e foi reproduzida, de uma forma geral, pelo atual Estatuto do Estrangeiro, a ser analisado neste capítulo. 
139 O art. 48 do Estatuto do Estrangeiro estabelece: “Salvo o disposto no § 1o do art. 21, a admissão de 
estrangeiro a serviço de entidade pública ou privada, ou a matrícula em estabelecimento de ensino de qualquer 
grau, só se efetivará se o mesmo estiver devidamente registrado (art. 30)”. E o referido art. 30 do mesmo 
Estatuto dispõe: “O estrangeiro admitido na condição de permanente, temporário (art. 13, itens I e de IV a VII), 
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Apesar da dispensa de registro, o estrangeiro fronteiriço, que pretenda estudar ou 

trabalhar no Brasil, não fica de todo livre de controle. Isso porque, para obter o documento 

especial de identificação mencionado no art. 21, § 1o, o fronteiriço deve cadastrar-se no 

Departamento da Polícia Federal, o que é feito após a apresentação de inúmeros 

documentos140. 

O Estatuto volta a restringir a circulação dos fronteiriços, quando dispõe 

expressamente que os documentos referidos no art. 21, § 1o, como o documento especial de 

identificação e caracterização, não lhes conferem o direito de residência no Brasil e nem o 

mero afastamento dos limites territoriais do município brasileiro fronteiriço aos seus 

respectivos Estados (art. 21, § 2o do Estatuto do Estrangeiro)141.  

O estrangeiro que descumprir a norma prevista no art. 21, § 2o, estará sujeito, 

conforme será melhor analisado no tópico seguinte, à pena de deportação (art. 125 do Estatuto 

do Estrangeiro)142. 

Não existe, por outro lado, qualquer previsão específica relativa aos nacionais dos 

Estados-partes do Mercosul. Essa ausência ocorre porque, tanto o Estatuto do Estrangeiro, 

quanto o Decreto n. 86.715/81, são anteriores ao Tratado de Assunção, que instituiu o 

Mercosul em 1991, e até mesmo ao Tratado de Integração e Cooperação Argentina-Brasil, 

                                                                                                                                                                                     
ou de asilado é obrigado a registrar-se no Ministério da Justiça, dentro dos trinta dias seguintes à entrada ou à 
concessão do asilo e a identificar-se pelo sistema datiloscópico, observadas as disposições regulamentares”. 
140 O Decreto n. 86.715/81 prevê: 
“Art. 62. O estrangeiro, natural de país limítrofe, domiciliado em localidade contígua ao território nacional, cuja 
entrada haja sido permitida mediante a apresentação de carteira de identidade e que pretenda exercer atividade 
remunerada ou freqüentar estabelecimento de ensino em município fronteiriço ao local de sua residência, 
respeitados os interesses da segurança nacional, será cadastrado pelo Departamento de Polícia Federal e receberá 
documento especial que o identifique e caracterize sua condição. 
Parágrafo único. O cadastro será feito mediante os seguintes documentos: 
I - carteira de identidade oficial emitida pelo seu país; 
II - prova de naturalidade; 
III - prova de residência em localidade do seu país contígua ao território nacional; 
IV - promessa de emprego, ou de matrícula, conforme o caso; 
V - prova de que não possui antecedentes criminais em seu país”. 
141 O art. 21, § 2o do Estatuto do Estrangeiro estabelece: “Os documentos referidos no parágrafo anterior não 
conferem o direito de residência no Brasil, nem autorizam o afastamento dos limites territoriais daqueles 
municípios”. 
142 Art. 125, VIII do Estatuto do Estrangeiro: “Infringir o disposto nos arts. 21, § 2o, 24, 98, 104, § § 1o ou 2o e 
105; Pena: deportação” (grifo nosso). 
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assinado em 1988143.  

Dessa maneira, aos analisados Estatuto do Estrangeiro e Decreto n. 86.715/81, é 

indiferente que os estrangeiros por eles disciplinados, ainda que fronteiriços, sejam ou não 

nacionais dos Estados-partes do Mercosul. 

Apesar dessa deficiência, é possível dizer que as previsões específicas mais 

próximas da hipótese dos nacionais dos Estados-partes do Mercosul são realmente as relativas 

aos ‘fronteiriços’.  

Contudo, não se pode deixar de ressaltar que as referidas normas beneficiam todos 

os naturais de Estados limítrofes ao Brasil, desde que domiciliados em municípios também 

contíguos ao território nacional. Ou seja, beneficiam igualmente os nacionais de Estados que 

não integram o Mercosul.  

Portanto, o citado tratamento privilegiado decorre da excessiva proximidade 

geográfica dessas cidades em relação ao nosso território e não do fato de os estrangeiros 

beneficiados serem nacionais dos Estados-partes do Mercosul. Além disso, não gozam da 

referida prerrogativa todos os nacionais dos Estados-partes do Mercosul, mas apenas os 

domiciliados nas cidades contíguas ao território brasileiro. 

 

8. 5 O trabalhador estrangeiro, as infrações e as penalidades do Estatuto do Estrangeiro 

 

As infrações e penalidades previstas pelo Estatuto do Estrangeiro, a fim de 

assegurar a obediência às suas disposições, estão descritas no Título XII, intitulado “Das 

infrações, penalidades e seu procedimento”.  

Em verdade, as mencionadas infrações e penalidades se encontram, na sua 

totalidade, em um único e extenso artigo que possui dezesseis incisos, além do parágrafo 

                                                           
143 O mencionado Tratado de Integração e Cooperação Econômica Argentina-Brasileira é considerado o marco 
inicial do que atualmente corresponde ao Mercosul.  
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único (art. 125 do Estatuto)144. 

Segundo Yussef Cahali, as disposições do Estatuto, por serem de ordem pública, 

autorizam a imposição de sanções em caso de descumprimento. Sanções essas que podem ir 

de uma simples multa até a própria reclusão do estrangeiro, passando pela deportação e 

expulsão (1983, p. 536). 

O mesmo autor também atenta para o fato de que, apesar de o sujeito passivo das 

sanções penais previstas no Estatuto ser, via de regra, o estrangeiro, o legislador não 

desconsiderou a possibilidade de o sujeito passivo ser brasileiro. Isso ocorrerá em casos 

especiais, quando o nacional houver contribuído para a irregularidade da situação verificada 

(CAHALI, 1983, p. 536). 

Dentre as várias infrações previstas no art. 125, serão tratadas, neste tópico, 

apenas as diretamente relacionadas ao trabalhador estrangeiro. O início da análise do referido 

dispositivo dar-se-á com a apresentação de algumas observações acerca de seu inciso I, que 

dispõe: “Entrar no território nacional sem estar autorizado (clandestino); Pena: deportação”. 

Antes de mais nada, faz-se recomendável esclarecer o que seja a condição de 

clandestino, que sujeita o estrangeiro à deportação. Trata-se do estrangeiro que ingressou no 

Brasil sem apresentar alguma das espécies de vistos previstos no art. 4o do Estatuto. Ou ainda, 

aquele que teve sua entrada, permanência ou registro obstado pela ocorrência de alguma das 

hipóteses do art. 26 do mesmo Estatuto145.  

                                                           
144 O caput do citado art. 125 do Estatuto prevê: “Constitui infração, sujeitando o infrator às penas aqui 
cominadas: (...)”.  
145 O art. 4o do Estatuto do Estrangeiro: “Ao estrangeiro que pretenda entrar no território nacional poderá ser 
concedido visto:  
I – de trânsito;  
II - de turista;  
III - temporário; 
IV - permanente; 
V - de cortesia; 
VI - oficial; e 
VII - diplomático. 
O caput art. 26 do Estatuto do Estrangeiro: “O visto concedido pela autoridade consular configura mera 
expectativa de direito, podendo a entrada, a estada ou o registro do estrangeiro ser obstado ocorrendo qualquer 
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O inciso I do art. 125 não seria tão passível de questionamentos, se o mesmo 

Estatuto não vedasse a legalização da estada dos estrangeiros clandestinos ou irregulares146. 

Critica-se fundamentalmente a inexistência de qualquer tipo de exceção à referida proibição, 

fazendo com que a única saída possível para o estrangeiro clandestino seja a deportação.   

A próxima infração a ser analisada é a contida no inciso VII do art. 125, qual seja: 

“Empregar ou manter a seu serviço estrangeiro em situação irregular ou impedido de exercer 

atividade remunerada; Pena: multa de trinta vezes o maior valor de referência, por 

estrangeiro”.  

Tal penalidade apresenta como sujeito passivo o empregador, ainda que o mesmo 

seja brasileiro. O legislador procura evitar que esse empregador, na grande maioria nacional, 

empregue o clandestino ou o impedido de exercer atividade remunerada, como os 

dependentes dos titulares de visto temporários.  

Isso porque, muitas vezes, os empregadores preferem os estrangeiros clandestinos 

aos trabalhadores nacionais ou aos estrangeiros regulares, porque aqueles, devido à própria 

irregularidade ou impedimento, submetem-se a salários e condições inferiores. E além disso, 

esses empregadores sabem que os citados clandestinos não poderão buscar a devida proteção 

jurídica, para reivindicar seus direitos trabalhistas. 

Tratar-se-á, a seguir, do inciso VIII do art. 125 do Estatuto do Estrangeiro, que 

dispõe: “Infringir o disposto nos arts. 21, § 2o; 24; 98; 104, § § 1o ou 2o e 105; Pena: 

deportação”. Dentre os artigos mencionados, dois apresentam interesse especial para o 

trabalhador estrangeiro: art. 21, § 2o, e art. 98.  

A primeira hipótese do inciso VIII trata do estrangeiro fronteiriço, que, conforme 

                                                                                                                                                                                     
dos casos do art. 7o , ou a inconveniência de sua presença no território nacional, a critério do Ministério da 
Justiça”. 
146 O art. 38 do Estatuto do Estrangeiro expressamente determina: “É vedada a legalização de estada de 
clandestino e de irregular, e a transformação em permanente dos vistos de trânsito, de turista, temporário (art. 
13, itens I a IV e VI) e de cortesia” (grifo nosso). 
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analisado anteriormente, pode entrar no município fronteiriço a seu respectivo país, mediante 

apenas prova de identidade (art. 21, caput do Estatuto); bem como exercer atividade 

remunerada ou freqüentar estabelecimento de ensino naquele município, mediante documento 

especial de identidade (art. 21, § 1o do Estatuto).  

Apesar de tais prerrogativas, o fronteiriço não pode fixar residência no Brasil e 

nem mesmo se afastar dos limites territoriais dos municípios contíguos (art. 21, § 2o do 

Estatuto). E é justamente sobre o descumprimento dessa proibição expressa que trata o art. 

125, inciso VIII, cuja penalidade é a deportação. 

Outra hipótese do art. 125, inciso VIII, que apresenta interesse para este trabalho, 

é a referente à infração do art. 98, que proíbe expressamente o exercício de atividade 

remunerada a todos os dependentes de quaisquer vistos temporários.  

Dessa forma, também os dependentes do estrangeiro titular de visto temporário 

previsto no art. 13, inciso V (o trabalhador estrangeiro que ingressa no Brasil na condição de 

cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de contrato ou a 

serviço do Governo) não poderão exercer qualquer atividade remunerada, sob pena de 

deportação.  

Entretanto, não se levou em consideração que o estrangeiro titular do visto 

temporário não pretende, juntamente com seus dependentes, permanecer muito tempo no país. 

Uma pena de multa seria bem mais conveniente e causaria menos transtornos que a prevista 

pena de deportação. 

Analisar-se-á, em seguida, o inciso X do art. 125 do Estatuto, assim descrito: 

“Infringir o disposto nos arts. 18, 37, § 2o , ou 99 a 101; Pena: cancelamento do registro e 

deportação”.  

Praticamente todas as hipótese previstas nesse inciso merecem análises 

individuais, por serem importantes para o presente trabalho. Entretanto, antes de tratá-las, é 
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necessário expor algumas observações prévias.  

Inicialmente, deve ressaltar-se que os estrangeiros nas situações dos dispositivos 

citados no art. 125, inciso X devem submeter-se ao registro geral previsto no art. 30 do 

mesmo Estatuto do Estrangeiro147. Daí o cancelamento do respectivo registro corresponder à 

parte da penalidade prevista pelo art. 125, inciso X. 

Yussef Cahali chama a atenção para o fato de as cominações estabelecidas no art. 

125, inciso X serem cumulativas. No entanto, enquanto o cancelamento do registro termina 

como providência de cunho administrativo, a pena de deportação submete-se à disciplina dos 

arts. 57 a 64 do Estatuto do Estrangeiro (1983, p. 549). 

A primeira hipótese descrita no art. 125, inciso X, é o descumprimento do art. 18 

do mesmo Estatuto, que trata do ‘confinamento’ à atividade certa e à fixação em região 

determinada por até cinco anos como condição para concessão do visto permanente.  

Portanto, se o estrangeiro afastar-se da região ou mudar da atividade que foi 

determinada, à época da concessão do visto permanente, terá seu registro cancelado e será 

deportado. 

O segundo caso previsto no art. 125, inciso X, refere-se ao descumprimento do 

art. 37, § 2o do Estatuto. O referido parágrafo trata da submissão ao ‘confinamento’, para que 

o estrangeiro titular do visto temporário (art. 13, incisos V e VII) possa transformá-lo em 

permanente. Caso não siga as determinações estabelecidas, terá seu registro cancelado e será 

deportado. 

A outra possibilidade estabelecida pelo art. 125 do Estatuto diz respeito ao 

descumprimento do art. 100 do mesmo diploma legal. De acordo com este artigo, o 

trabalhador estrangeiro portador do visto temporário sob regime de contrato, (art. 13, inciso 

                                                           
147 O art. 30 do Estatuto do Estrangeiro estabelece que: “O estrangeiro admitido na condição de permanente, de 
temporário (arts. 13, itens I e de IV a VII) ou de asilado é obrigado a registrar-se no Ministério da Justiça, 
dentro dos trinta dias seguintes à entrada ou à concessão do asilo e a identificar-se pelo sistema datiloscópico, 
observadas as disposições regulamentares” (grifo nosso). 
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V),  está expressamente proibido de exercer atividade em outra entidade que não seja aquela 

para a qual foi contratado na oportunidade da concessão do visto.  

A única exceção admitida ocorre quando o Ministério da Justiça, após ouvir o 

Ministério do Trabalho, expressamente autorizar tal mudança. Se o trabalhador estrangeiro 

não estiver enquadrado nessa única exceção, e descumprir a proibição prevista no art. 100 do 

Estatuto, terá seu registro cancelado e será deportado. 

O art. 125, inciso X, também prevê a hipótese de descumprimento do art. 101 do 

Estatuto, que trata dos estrangeiros com visto permanente condicionados ao ‘confinamento’ 

(art. 18 do Estatuto) e dos estrangeiros que tiveram de submeter-se ao ‘confinamento’ para 

obterem a transformação do visto temporário em permanente (art. 37, § 2o c/com art. 18 do 

Estatuto).  

O referido artigo proíbe que os estrangeiros, na condição mencionada, mudem de 

domicílio ou de atividade profissional, ou, ainda, que a exerçam fora da região estipulada na 

oportunidade da concessão ou da transformação do visto, durante o prazo estipulado.  

A mudança de região ou de atividade somente será possível em casos 

excepcionais, quando houver autorização prévia do Ministério da Justiça, e quando 

necessário, o Ministério do Trabalho seja ouvido.  

Caso o trabalhador estrangeiro descumpra o estipulado no art. 101 do Estatuto, a 

pena prevista no art. 125, inciso X será o cancelamento do seu registro e a deportação. 

O último inciso, previsto no art. 125, selecionado para ser analisado neste tópico, 

encontra-se no inciso XII: “Introduzir estrangeiro clandestinamente ou ocultar clandestino ou 

irregular; Pena: detenção de um a três anos e, se o infrator for estrangeiro, expulsão”. 

Ressalta-se que, embora o Estatuto utilize as expressões “clandestino” e 

“irregular” como se fossem conceitos diversos, o autor Yussef Said Cahali afirma que ambas 

têm o mesmo significado (1983, p. 552).  
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A infração em análise consiste na introdução do estrangeiro às ocultas, possuindo 

o autor vontade livre e consciente de realizar essa introdução. No entanto, o legislador não 

levou em consideração a causa ou a finalidade que determinou a vontade do autor.  

Dessa forma, o estrangeiro saudoso, que tentar trazer os filhos, receberá a mesma 

punição do estrangeiro que, por exemplo, cometer a mesma infração motivado meramente 

pelo dinheiro. 

A forma  ou o lugar do ingresso também não apresentam relevância, bem como 

não tem importância a eventual regularidade da documentação do introduzido, pois a infração 

decorre da introdução clandestina do estrangeiro, à revelia das autoridades competentes para 

fiscalizar e autorizar a entrada dos estrangeiros no Brasil (CAHALI, 1983, p. 552). 

Essa foi a análise das infrações e penalidades do Estatuto do Estrangeiro, que 

foram consideradas diretamente interessantes para a circulação do trabalhador estrangeiro que 

pretenda ingressar ou já esteja no Brasil. Com ela encerra-se o presente estudo, que 

evidenciou a inadequação da atual legislação brasileira aplicável à circulação do trabalhador 

estrangeiro, em relação às necessidades decorrentes do início da livre circulação de 

trabalhadores no Mercosul. 
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CONCLUSÃO 

 

O estudo crítico realizado ao longo deste trabalho voltou-se essencialmente para a 

análise da ‘livre circulação dos trabalhadores’ na futura etapa mercado comum da integração 

econômica regional Mercado Comum do Sul (Mercosul).  

Pesquisou-se, em especial, a adequação do atual direito interno à referida questão, 

tendo em vista os requisitos, as exigências e os procedimentos necessários à regular entrada e 

permanência do trabalhador estrangeiro em território nacional. As seguintes conclusões foram 

obtidas:  

1) O conceito de integração regional sofreu consideráveis transformações ao 

longo dos tempos. Até o término da Segunda Guerra Mundial, as integrações regionais 

correspondiam essencialmente a apelos de aproximação política, que careciam de propostas 

com planejamento técnico.  

Depois da Segunda Grande Guerra, a noção de integração regional passou a ser 

regida fortemente pelo aspecto econômico e não mais quase exclusivamente pelo aspecto 

político. Passou, inclusive, a denominar-se ‘integração econômica regional’. O Mercosul 

pertence justamente a essa nova fase das integrações regionais.  

2) A presença constante de duas forças opostas ao início dos processos de 

integração regional. De um lado, a existência de uma força favorável, defendendo a 

integração regional como a melhor forma de se solucionar ou amenizar situações de crise. Do 

outro, a existência de uma força desfavorável, relutando em aceitar e apoiar esse tipo de 

iniciativa, que exige grande interdependência entre os Estados-partes. 

 3) A integração econômica regional é um processo gradual e crescente, composto 

por quatro possíveis etapas, que representam seus níveis de desenvolvimento: zona de livre-

comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária.  
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4) Os Estados, ao decidirem iniciar um processo de integração econômica 

regional, optam por uma das quatro etapas como objetivo a ser alcançado. Baseiam sua 

escolha na maior ou menor adequação dessas etapas aos seus interesses como futuros Estados-

partes. 

O Mercosul situa-se entre os pouquíssimos blocos regionais que pretendem 

alcançar a etapa mercado comum, caracterizada pelas quatro liberdades comunitárias (livre 

circulação de mercadorias, de serviços, de capitais e de pessoas).  

5) No mercado comum, a ‘livre circulação de pessoas’ trata as pessoas físicas e 

jurídicas como fatores produtivos, como agentes econômicos que podem incrementar a 

economia dos Estados-partes. Daí a ‘livre circulação de pessoas’ abarcar o ‘direito de 

estabelecimento’ e a ‘livre circulação de trabalhadores’.  

6) O ‘direito de estabelecimento’ versa tanto sobre pessoas físicas quanto 

jurídicas. No primeiro caso, encontram-se os autônomos, que execem sua atividade 

profissional sem vínculo empregatício e de maneira não subordinada, distinguindo-se dos 

trabalhadores. Na segunda hipótese, assegura o direito de as pessoas jurídicas se 

estabelecerem em qualquer dos Estados-partes do mercado comum, nas mesmas condições 

que os nacionais do Estado-parte de acolhimento.  

7) A ‘livre circulação dos trabalhadores’ contempla tão somente as pessoas físicas 

que trabalham subordinadamente para terceiro, de quem recebem remuneração. Ou seja, os 

empregados.  

8) A ‘livre circulação de trabalhadores’ pretende formar um mercado comum de 

trabalho, através da abolição de qualquer discriminação baseada na nacionalidade dos 

trabalhadores de qualquer dos Estados-partes.   

A ‘livre circulação de trabalhadores’ permite o exercício laboral em qualquer dos 

diversos Estados-partes, através do livre acesso: ao emprego, à remuneração, ao gozo dos 
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direitos trabalhistas e previdenciários e à possibilidade de permanência no Estado-parte, 

mesmo após a cessação do vínculo empregatício.  

9) A  ‘livre circulação de trabalhadores’ no Mercado Comum Europeu iniciou-se 

em 1957, (Tratado de Roma), e se prolongou até o ano de 1986, quando foi assinado o 

Tratado do Ato Único Europeu (TAUE), iniciando o mercado interior único.  

A partir do TAUE, a ‘livre circulação de trabalhadores’ adquiriu nova e ampliada 

dimensão, que extrapola a ‘livre circulação de trabalhadores’ da etapa mercado comum. 

10) No Mercado Comum Europeu, o grande déficit apresentado pelo direito 

comunitário derivado levou o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias à ampliação da 

aplicação do princípio da não-discriminação.  

O princípio da não-discriminação, no Mercado Comum Europeu, serviu de limite 

para os legisladores e intérpretes das normas do direito comunitário derivado e dos Estados-

partes. 

11) O Mercosul, que ainda não iniciou a etapa mercado comum, encontra-se em 

estágio de transição entre a zona de livre-comércio e a união aduaneira. Seu disciplinamento 

acerca da ‘livre circulação de trabalhadores’ ainda configura-se bastante escasso.   

12) Devido à escassez de tratamento jurídico, será importante o entendimento da 

não-discriminação como um princípio geral implícito no ordenamento jurídico do Mercosul,  

a fim de que sua ‘livre circulação de trabalhadores’ torne-se viável. 

13) A legislação brasileira que trata da circulação de estrangeiros é composta 

essencialmente pela previsão constitucional (art. 5o, caput  e inciso XV) e pelas rigorosas 

normas internas relativas ao estrangeiro (Lei n. 6.815/80 e o Decreto n. 86.715/81, que o 

regulamenta). 

14) Dentre as inúmeras limitações à circulação dos trabalhadores estrangeiros, 

previstas nas normas brasileiras, destacam-se: a determinação expressa do Estatuto do 
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Estrangeiro, com relação à ‘defesa do trabalhador nacional’, como interesse nacional a ser 

precipuamente protegido da mão-de-obra estrangeira que venha com ele competir; e a 

concessão da autorização de entrada no país, (visto consular), caracterizada como mera 

expectativa de direito, que poderá ser retirada a qualquer tempo após sua concessão.  

15) Em síntese, a legislação brasileira atualmente aplicável à circulação dos 

trabalhadores estrangeiros apresenta-se bastante inadequada, fazendo-se necessária sua 

adaptação às exigências da futura ‘livre circulação de trabalhadores’ no âmbito do Mercosul. 
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