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A humanidade é hoje, no seu conjunto, incomparavelmente mais rica que no 
passado. Mas é também, caso se veja em relação a massas incalculáveis e crescen-
tes de seres humanos, incomparavelmente mais pobre. Os homens estão, no plano 
jurídico, incomparavelmente mais iguais do que em qualquer outra época graças 
às inumeráveis cartas, constituições e declarações de direitos. Mas são também, 
de fato, incomparavelmente mais desiguais na realidade. A “era dos direitos”, 
para usar de novo as palavras de Norberto Bobbio, é também a era da sua maciça 
violação e da mais profunda desigualdade. E isso não é somente um fator de des-
crédito de todas as proclamações constitucionais dos direitos fundamentais, cujo 
sinal distintivo é a sua universalidade e a sua indivisibilidade. Ao ponto que não 
poderemos continuar a falar decentemente de direitos humanos e de dignidade 
da pessoa se continuar a permanecer essa sua evidente distância da realidade. 
É também, se essa diferença não for reduzida, uma ameaça à paz, já que esta 
lacuna de direito público – em uma sociedade global cada vez mais frágil e inter-
dependente – não é por muito tempo sustentável sem que se dirija a um futuro de 
guerras e de violência capaz de derrubar as nossas próprias democracias. 

Luigi Ferrajoli
Por uma Teoria dos Direitos e dos Bens Fundamentais
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PreFáCIO

Estudar as instituições democráticas, a sua evolução ao longo do século 
XX e no limiar do atual, adentrando nos anos 2000; perquirir e se aprofun-
dar nos mecanismos operatórios das novas fórmulas de organização política 
decorrentes do fenômeno da globalização; debruçar-se sobre a democracia em 
suas multifárias e tímidas práticas latino-americanas; enfim, examinar o fun-
cionamento dos organismos idealizados em ambiência ibero-americana, sob  o 
comando da ideia da integração regional, vem se revelando território específico 
de investigação da autora, Dra.  Juliane Caravieri Martins.

Nesse contexto é que a obra que ora oferece aos leitores traduz o coroamen-
to de anos de pesquisa e produção científica, quer participando de Grupos de 
Pesquisa, a exemplo de “Os Parlamentos Latino-Americanos”, junto à Universida-
de Presbiteriana Mackenzie e devidamente registrado junto ao CnPq, quer atuan-
do junto ao PROLAM, programa especificamente destinado a estudos acerca da 
América Latina promovido e mantido pela Universidade de São Paulo. 

Juliane Caravieri Martins, tenaz e persistente analista dos ambientes par-
lamentares, propõe-se a dissecar os Parlamentos no âmbito das receitas de in-
tegração regional acolhidas na América Latina. Atenta e destemida, promove 
uma verdadeira radiografia do PARLANDINO, do PARLACEN, do PARLA-
SUL – isto sem escapar de sua lente a proposta de Parlamento para a UNASUL.  
Oferece, destarte, uma visão abrangente das funções que a rigor lhes seriam pró-
prias e irradia alertas quanto a real atuação e desempenho de cada uma dessas 
figuras de elevada notoriedade para efeitos de integração em cenário político 
regionalizado.   

O esforço investigativo vai além. E a autora penetra no sensível panorama 
dos direitos humanos. E mais até,  passa a analisar e debater de modo particular 
a situação dos direitos sociais, enfatizando a plataforma trabalhista à luz, inclu-
sive, do tratamento constitucional e diante das normas diretivas do Mercosul. 

Desbravando um campo pouco explorado e com a responsabilidade de 
registrar avanços e pesados nichos de resistência, este livro culmina por ques-
tionar o futuro. E o futuro certamente acompanhará o destino do mágico e 
surpreendente fenômeno da globalização que tenta transformar o mundo em 
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uma grande aldeia; uma aldeia global, sem fronteiras, mas mantidas e resguar-
dadas as identidades nacionais. 

A Dra. Juliane Caravieri Martins, professora concursada da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro - a tradicional e conhecida 
Nacional do Rio de Janeiro – alcança com a edição deste trabalho o reconhe-
cimento da dedicação à pesquisa que realizou neste complexo e nebuloso es-
caninho da integração regional na América do Sul. A publicação representará 
relevante passo para a continuidade das investigações e constituirá certamente 
obra de consulta obrigatória para estudantes, analistas e leitores leigos, ávidos 
por melhor conhecer a atividade desenvolvida por organismos supranacionais. 

Que seja a primeira de muitas outras obras da autora a enfrentar este 
árduo debate acerca do futuro das instituições parlamentares em contextos 
regionalizados, visando integração. 

MONICA HERMAN CAGGIANO
Professora Associada do Depto. de Direito do Estado
 Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Professora Titular de Direito Constitucional
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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aPreSentaçãO

A presente obra lança luz a um tema relevante ao cerne da discussão dos 
direitos sociais na integração regional: os direitos sociais trabalhistas no Mer-
cosul. Desde o princípio, este bloco apresenta preocupação com a temática 
no escopo da integração. Contudo, os momentos de estagnação deste projeto 
regional e à própria complexidade do tema, dado às diferenças dos direitos la-
borais no plano doméstico de cada Estado-parte, impediram a consolidação de 
uma agenda comum. A criação do Parlasul propiciou um novo alento e fôlego 
para a incorporação desde tema na agenda social prioritária deste processo. 
Assim, este livro apresenta e discute a criação, perspectivas e funcionalidade do 
Parlamento do Mercosul em consonância à defesa dos direitos sociais laborais 
no interior desta integração regional. 

Desde a criação do Mercosul, a defesa dos direitos trabalhistas foi protago-
nizada pelas elites sindicais, as quais propuseram a criação da Cúpula Sindical do 
Mercosul e do Fórum Consultivo e Social do Mercosul. Na constituição da estru-
tura institucional deste processo de integração regional em 1994, foi instituído o 
Subgrupo de Normas Trabalhistas (SGT10), reunindo governos, elites empresariais 
e sindicais, visando assegurar o mínimo de garantias trabalhistas aos trabalhadores 
da região. Somando os esforços do SGT10, foi criado o Subgrupo de Trabalho so-
bre Relações Trabalhistas, Emprego e Segurança Social (SGT11) e o Observatório 
de Emprego, objetivando consolidar este tema no eixo social do Mercosul. 

A partir de 2003, no marco do relançamento do Mercosul e do Consenso 
de Buenos Aires, o bloco proporcionou nova oportunidade de fortalecimento 
do assunto com as declarações governamentais, as quais pregavam construção 
de um novo modelo de desenvolvimento econômico e social. As demandas 
daquele momento consistiam em temas relacionados à geração de emprego, 
distribuição de renda, valorização dos direitos sociais e humanos e, justamente, 
sobre a criação de um Parlamento ao Mercosul, entre outras providências.

Desta forma, empregando metodologia apropriada, a autora busca entender 
e aclarar como o estabelecimento de uma instância democrática, inspirada no 
modelo da supranacionalidade, tem contribuído para a defesa dos direitos sociais 
laborais, consolidando a defesa desta temática na agenda social do bloco. 
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A presente obra é fruto de empenho em pesquisa e investigação de dou-
toramento em dois distintos programas de Pós-Graduação em excelência na 
área de Humanas, cujas áreas de estudo se complementam e se somam neste 
trabalho, proporcionando uma abordagem ampla e aprofundada sobre o tema 
tratado neste livro. 

Ao realizar o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Integração da 
América Latina da Universidade de São Paulo, a autora se aprofundou nas aná-
lises sobre um dos mais relevantes projetos de integração da região, o Mercado 
Comum do Sul – Mercosul, reconhecido por constituir o núcleo duro da in-
tegração sul-americana. Seus estudos trouxeram primeiramente a esta obra um 
panorama atualizado sobre a estrutura jurídico-institucional, os avanços e re-
trocessos deste bloco. A partir das pesquisas realizadas neste programa, a autora 
realizou uma análise ampla e com profundidade do Parlamento do Mercosul, 
o qual constitui o principal objetivo desta obra. Ademais, foram incorporadas 
em seus estudos, as instâncias regionais democráticas correlatas ao Parlasul, a 
saber: o Parlamento Andino – Parlandino, o Parlamento Centro-Americano, o 
Parlacen e a proposta de Parlamento da UNASUL. 

Por sua vez, o doutoramento no Programa de Pós-Graduação em Direi-
to Político e Econômico (PPGDPE) da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
também contribuiu diretamente para o desenvolvimento e consolidação dos 
objetivos desta investigação. A partir dos estudos nesta esfera, a autora percor-
reu o arcabouço jurídico relativo aos direitos sociais trabalhistas no âmbito da 
integração regional, ou melhor, direitos apregoados e defendidos pelo Mercosul 
e seu Parlamento. Portanto, neste programa, a autora dispôs em seus estudos, os 
instrumentos jurídicos para consecução desta obra, compondo uma abordagem 
de profundidade única, em termos políticos, como jurídicos. 

O notável destaque desta obra incide na abrangência com a qual a auto-
ra aborda o tema, confrontando e aglutinando os conhecimentos políticos e 
jurídicos os quais envolvem o objeto de estudo; à atualidade na apresentação 
da discussão principal, enriquecidas com o panorama histórico ao retratar do 
assunto na construção da agenda social do Mercosul; nas análises comparativas 
com os demais Parlamentos Regionais, que elucidam a eficiência e perspectivas 
do próprio Parlasul; e nas conclusões esclarecedoras e instigantes que o estudo 
proporciona a toda esta discussão sólida e atual desta investigação. 

REGIANE NITSCH BRESSAN
Professora Adjunta do Curso de Relações Internacionais

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
Escola Paulista de Política, Economia e Negócios - EPPEN


