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RESUMO: O presente artigo tem como escopo a realização de uma abordagem 
acerca do papel do Mercado Comum do Sul, ou Mercosul, como promotor de 
liberdades fundamentais entre os países-membros, analisando se a sua atuação 
vai além da questão econômica e inferir sobre as disposições contidas na 
legislação nacional do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, na sua condição de 
países fundadores, como alicerces para efetivação de direitos fundamentais de 
forma coesa entre os países-membros, principalmente no que importa à 
liberdade religiosa. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo hoje é globalizado. Não existem mais fronteiras 

intransponíveis entre Estados e povos. “[...] o espaço geográfico ganha novos 

contornos, novas características, novas definições.” (SANTOS, 2001, p. 79).  A 

velocidade e fluidez é a composição da ordem do dia em decorrência do 

surgimento de cada vez mais novos e avançados sistemas de comunicação e 

tráfego, mesmo que nem todos os indivíduos tenham acesso a eles (SANTOS, 

2001, p. 79-83). 

Por conta disso, é inevitável que as culturas colidam umas com as 

outras, e, nesse choque, a que tiver mais força se sobreponha a outra, seja de 

maneira violenta ou não, Na melhor das hipóteses, a cultura “vencida” servirá 

para alimentar a curiosidade dos que se encontram sob a cultura “vencedora”, 

desde que não comprometa a sua própria estrutura. 

A professora Bosi (1999) coloca que quando duas culturas se chocam 

de maneira não decorrente de violência ou subjugação uma é para outra como 

uma espécie de revelação que possibilitariam a construção de pensamentos e 
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ideias inovadoras, entretanto, sabe-se que esse encontro costumeiramente se 

dá em confrontamentos de ideais imperialistas de conquista retirando da 

subjugada os meios de manifestação, ou seja, dificilmente a cultura do vencido 

sobreviverá.  

Bosi (1999) cita que, tal como a conquista militar, a econômica 

provoca o mesmo tipo de estrago, pois corresponde a um novo tipo de 

mecanismo de subjugação e supressão cultural. O que não der lucro deve ser 

desentranhado do pensamento. 

A conquista colonial causa desenraizamento e morte com a supressão 
brutal das tradições. A conquista militar, também. Mas a dominação 
econômica de uma região sobre outra no interior de um país causa a 
mesma doença. Age como conquista colonial e militar ao mesmo 
tempo, destruindo raízes, tornando os nativos estrangeiros em sua 
própria terra.  (BOSI, 1999, p. 17). 
 

A colonização da América do Sul foi, basicamente, do tipo 

exploratória, e o território era dividido entre Portugal e Espanha através do 

Tratado de Tordesilhas, em duas partes desiguais. Uma se manteve unida, como 

foi o caso das colônias portuguesa que deram origem ao Brasil, apesar da sua 

vastidão territorial superior, e a outra se fragmentou, no caso as que se 

encontravam sob o poderio da Espanha, em vários países (HOLANDA, 2014, p. 

59). 

Holanda (2014, p. 59) cita que a função da Igreja Católica como 

pacificadora social foi formidável com as suas campanhas missionárias e o uso 

dos nativos, com o propósito de desvendar as terras, foi aproveitado, como, 

também, o descobrimento de matérias-primas e, principalmente, jazidas de 

metais e pedras. 

Os índios, os nativos do território brasileiro, receberam as influências 

dos jesuítas, no período de colonização. O conservadorismo ou o liberalismo que 

originou a formação desses países guiam a capacidade de aceitação ou recusa 

do exercício de direitos. Semelhantemente apresentam historicamente a 

colonização por povos ibéricos (HOLANDA, 2014, p. 60).  

Holanda (2014, p. 61), em Raízes do Brasil, apresenta uma 

característica da colonização do território brasileiro que se manifesta através da 

história nacional na forma como na contemporaneidade o multiculturalismo é 

encarado, pois houve uma construção cultural de desprovimento de “qualquer 

orgulho de raça” mediante a capacidade de adaptação do colonizador europeu 



 
 

 

a situação na qual ele foi colocado, principalmente quando se coloca em pauta 

o tipo de explorador que eram em grande parte aventureiros. 

O multiculturalismo, como uma ideia de coexistência entre culturas 

diferentes, é apresentado como uma nova forma sob a qual se dão as relações 

entre grupos diferentes etnicamente, socialmente, religiosamente, sexualmente, 

ou seja, possuem características culturais distintas, porém estão relacionados 

como frutos da globalização. Teixeira Coelho apresenta duas faces do 

multiculturalismo, sendo que uma é o multiculturalismo como resultado e outra 

como multiculturalismo como programa, pois o primeiro “[...] é o paralelismo 

sincrônico de culturas distintas tais como derivam de processos históricos de 

embates e acomodamentos”; e o segundo é referente a proposta de que, 

contrário ao multiculturalismo como resultado, “[...] propõe-se [...] a gerar esse 

paralelismo cultural ali onde ele não existe, de modo geral, e, em especial, a 

promover excepcionalmente uma ou algumas culturas, antes ditas oprimidas” em 

um meio de compensação de humilhações, submissões e destruições de 

componentes sociais ao longo da história (COELHO, 2004, p. 263-266).  

Considerando a pertinência temática ao observar a inicial intenção 

quando se deu a criação do bloco, serão considerados para fins desta pesquisa 

a análise dos países-membros fundadores do Mercosul, no caso, Argentina, 

Paraguai, Brasil e Uruguai. A Bolívia que, ainda, até o presente ano de 2017, 

encontra-se em processo de adesão e os chamados Estados Associados, como 

Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname não comporão a análise 

devido a sua não participação no Tratado de Assunção, como, também, a 

Venezuela que apesar de ser um país-membro não integra o rol dos fundadores. 

Seguindo essa linha de análise, adianta-se que nas constituições dos 

mencionados países existem previsões dos direitos fundamentais que serão 

tratados a seguir, seja de maneira direta e expressa na redação legislativa ou 

subentendida. 

 O direito de expressão, o direito de liberdade religiosa e o direito de 

livre associação estão interligados. Pressupõe-se que para uma pessoa ter 

condições de exercer seus rituais e liturgias, ela tenha assegurado o direito de 

se expressar e, caso deseje fazer em conjunto com outros membros da sua 

comunidade, o que, de fato, caracteriza uma religião como sendo a manifestação 



 
 

 

de um grupo, a livre associação deve ser assegurada com o propósito de não 

constituir qualquer óbice a esses direitos.  

Conforme a doutrina de Bulos (2014, p. 528), tais direitos seriam 

considerados de primeira geração, academicamente determinado o seu 

surgimento a partir do final do século XVII, desenvolvidos mediante a não 

intervenção do Estado na vida privada do indivíduo, ou seja, “inaugura-se com o 

florescimento dos direitos e garantias individuais clássicos, os quais 

encontravam na limitação do poder estatal seu embasamento”.  

Além disso, ressalta que: 

Nessa fase, prestigiavam-se as cognominadas prestações negativas, 
as quais geravam um dever de não fazer por parte do Estado, com 
vistas à preservação do direito à vida, à liberdade de locomoção, à 
expressão, à religião, à associação. (BULOS, 2014, p. 528). 
 

O direito de livre expressão é intimamente ligado ao de informação, 

pois alguém só pode tomar alguma decisão fundamentada se tiver o 

conhecimento necessário prévio. Uma das questões que prejudicam a 

Democracia é a ausência da divulgação de informações necessárias para a 

escolha dos representantes do povo, maculando a capacidade de expressão 

popular e ocasionando prejuízos a ideia de que “todo poder emana do povo” 

(BRASIL, 1988, não paginado). 

A questão tem tal importância que teve seu espaço na Declaração 

Universal sobre Direitos Humanos de 1948 que no seu art. XIX ressalta que “toda 

pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão” e que  “[...] este direito 

inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 

transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de 

fronteiras” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948, não paginado). 

Referente ao direito de expressão localizado na Declaração Universal 

sobre Direitos Humanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

dispõe, ecoando essa proteção em um artigo, a defesa desse direito em conjunto 

com o de acesso a informação, apresentando que a busca, difusão e a recepção 

de conhecimento, seja por qualquer meio lícito e viável, deve ser protegida e 

assegurada desconsiderando fronteiras. 

Nesse sentido, Bulos ensina que: 

A liberdade de expressar o pensamento, pelo exercício de atividade 
intelectual, artística, científica ou de comunicação, é própria do Estado 
Democrático de Direito, não se sujeitando a qualquer tipo de censura 



 
 

 

ou licença prévia (CF, art. 52, IX). Censura é o expediente contrário ao 
regime das liberdades públicas. Reveste-se numa ordem, num 
comando, proveniente do detentor do poder, o qual deseja impedir a 
circulação de ideias e ideais que se entrechocam com dogmas 
imutáveis. Licença, por sua vez, é a autorização para veiculação de 
notícias, comunicados, CDs, DVDs, livros, periódicos, revistas 
especializadas, jornais, boletins, folhetos, opúsculos etc. Ambas são 
proibidas pelo constituinte brasileiro, sendo livre o aro de alguém 
exteriorizar pensamentos científicos, morais, literários, políticos, 
religiosos, jornalísticos, artísticos etc. A proibição à censura e à licença 
é genérica. Aplica-se ao Estado, aos poderes sociais, às entidades 
privadas e aos meios de comunicação de massa. Igrejas, clubes 
fechados, partidos políticos, sindicatos, entidades de classe, 
associações legalmente constituídas, agremiações profissionais etc. 
estão impedidos, constitucionalmente, de estipular censura prévia. 
(BULOS, 2014, p. 580, grifo nosso).  
 

A liberdade de consciência é intrínseca a liberdade de religião, e seu 

pressuposto, pois com a ausência dela as demais não se concretizam (de 

religião, de associação, entre outras). A primeira, decorrente da não intervenção 

do Estado, é aquela que torna alguém capaz de ser contrário a pensamento que 

ofenda os seus princípios ideológicos, filosóficos ou religiosos que alguém tente 

a submeter a ele. Desde que não incorra em atos ilícitos, essa liberdade pode 

ser exercida e garantida por qualquer Estado Democrático que preze por esse 

título.  

A segunda, decorrente da primeira, é referente as liberdades de 

crença e de culto. Essa liberdade trata que o indivíduo tem o direito de acreditar 

no que ele quiser, desde que, novamente ressalta-se, não seja ilegal o seu 

exercício. Segundo Bulos (2014, p. 576), “A liberdade de crença engloba o direito 

de escolher a própria religião (aspecto positivo) e o direito de não seguir religião 

alguma, de ser agnóstico ou ateu (aspecto negativo).” 

Mas a liberdade de culto não é ilimitada. Seu exercício é legítimo desde 
que não perturbe a ordem, a paz, a tranquilidade e o sossego público, 
devendo respeitar a lei e os bons costumes, sob pena de 
responsabilização civil e criminal. Reuniões de cura e pregações 
religiosas, por exemplo, não podem acobertar a prática de atos ilícitos. 
(BULOS, 2014, p. 576). 
 

O direito de associação, segundo Bulos (2014, p. 612), é o “direito 

público subjetivo que permite a coligação voluntária de algumas ou várias 

pessoas físicas, por longo tempo, com o propósito de alcançar objetivos lícitos, 

sob direção unificante”. Diretamente relaciona-se com o direito de reunião para 

fins pacíficos e a característica do direito de culto que, geralmente se manifesta, 



 
 

 

em comunidade quando várias pessoas se reúnem para manifestar-se conforme 

a sua doutrina seguida. 

A Argentina, por exemplo, coloca a proteção da liberdade de 

expressão vinculada a outros direitos: 

Artículo 14. Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes 
derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: a saber: 
de trabajar y ejercer toda industria lícita: de navegar y comerciar: de 
peticionar a las autoridades: de entrar, permanecer, transitar y salir deI 
terIitoIio argentino: de publicar sus ideas por la prensa sin censura 
previa: de usar y disponer de su propiedad: de asociarse con fines 
útiles: de profesar Iibremente su culto: de enseflar y aprender. 
(ARGENTINA, 1994, não paginado, grifo nosso). 
 

A constituição argentina dispões expressamente que a religião oficial 

do país é o Catolicismo ao dizer que “Articulo 2. EI Gobierno federal sostiene el 

culto católico apostólico romano” (ARGENTINA, 1994, não paginado); não 

fazendo prevalecer o princípio da laicidade em sua forma mais pura, mesmo 

assegurando a liberdade de culto no artigo 14, conforme citado. 

O Brasil permite a manifestação de pensamento livremente, 

entretanto, veda o anonimato: 

Art. 5 – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: IX – é livre a 
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença. (BRASIL, 
1988, não paginado). 
O veto constitucional ao anonimato, como se sabe, busca impedir a 
consumação ele abusos no exercício da liberdade de manifestação do 
pensamento, pois, ao exigir-se a identificação de quem se vale dessa 
extraordinária prerrogativa político-jurídica, essencial à própria 
configuração do Estado democrático ele direito, visa-se, em última 
análise, a possibilitar que eventuais excessos, derivados da prática do 
direito à livre expressão, sejam tornados passíveis de 
responsabilização, a posteriori, tanto na esfera civil, quanto no âmbito 
penal. (BRASIL, 2002, não paginado). 
 

No Paraguai é colocado que todas as pessoas poderão expressar 

livremente a sua personalidade, criações e identidade. A ideia de imagem 

pessoal é colocada em pauta como direito a ser protegido, podendo ser 

considerado algo mais inovador do que no Brasil, onde ainda se encontra em 

discussão a questão de civilmente as pessoas serem reconhecidas como se 

identificam e não como a comunidade exige (caso dos travestis e transexuais). 

A pluralidade ideológica também é defendida e a liberdade de imprensa é tratada 



 
 

 

expressamente. Vários artigos tratam da liberdade de expressão, informação e 

meios de comunicação, tais como o 29: 

Articulo 29. DE LA LIBERTA0 DE EJERCICIO DEL PERIODISMO - EI 
ejercicio deI periodismo. en cualquiera de sus formas. es Iibre y no está 
sujeto a autoIización previa. Los periodistas de los medios masivos de 
comunicación social, en cumplimiento de sus funciones. no serán 
obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus 
fuentes de información. EI periodista columnista tiene derecho a 
publicar sus opiniones firmadas. sin censura. en el medio en el cual 
trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo 
constar su disenso. Se reconoce aI periodista el derecho de autoria 
sobre el producto de su trabajo intelectual. artlstico o fotográfico. 
cualquiera sea su técnica. conforme con la ley. (PARAGUAI, 1992, não 
paginado). 
 

A Constituição Paraguaia prevê a proteção de liberdade religiosa e 

ideológica conjuntamente. É disposto claramente no seu artigo 24 sobre as 

relações com a Igreja Católica e sua atuação no país baseando suas relações 

na independência, cooperação e autonomia. Pode-se considerar que o fato de 

citar uma determinada religião em detrimento das demais, por si só, já prestigia 

a citada em relação as demais, demonstrando, pelo menos teleologicamente, 

que as suas necessidades são mais importantes e imprescindíveis que as 

demais. 

Articulo 24. DE LA LIBERTA0 RELIGIOSAYLA IDEOLÓGICA – Quedan 
reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la Ideológica. sin más 
limltaclones que las establecidas en esta Constltución y en la ley. 
Nlnguna confesión tendrá carácter oficial. Las relaciones deI Estado 
con la Iglesia Católica se basan en la independencla, cooperación y 
autonomia. Se garantizan la independencia y la autonomia de las 
iglesias y confesiones religiosas. Sin más Iimitaclones que las 
impuestas en esta Constitución y las leyes. Nadie puede ser 
molestado. indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias 
o de su Ideologia. (PARAGUAI, 1992, não paginado). 
 

A constituição paraguaia, uruguaia e a brasileira são idênticas em 

relação a liberdade de reunião e de manifestação, essencialmente. Tanto no 

Brasil quanto no Paraguai como no Uruguai os cidadãos possuem o direito de 

se reunir para fins pacíficos e se manifestarem desde que não caracterize prática 

ilegal. 

Artículo 32. DE LA LIBERTAD DE REUNIÓN YDE MANIFESTACIÓN - 
Las personas tlenen derecho a reunirse y a manifestarse 
pacificamente. sin armas y com fines lícitos. sin necesldad de penniso. 
as! como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La 
ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránslto público. 
en horarios determinados. Preservando derechos de terceros y el 
orden público establecido en la ley. (PARAGUAI, 1992, não paginado). 
Art. 5 – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 



 
 

 

no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XVI – todos podem 
reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra 
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigido prévio aviso à autoridade competente; XVII – é plena a 
liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 
paramilitar.  (BRASIL, 1988, não paginado). 
Artículo 38.- Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin 
armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por 
ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y 
solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden 
públicos. (URUGUAI, 1967, não paginado). 
 

A Constituição do Uruguai prevê a liberdade de exercício religioso 

ampla para os seus cidadãos, mesmo citando a Igreja Católica especificamente, 

pois, conforme a lei, trata-se de uma questão excepcional e finalística 

(URUGUAI, 1967). É semelhante ao Brasil ao prevê especificamente a questão 

de imunidade tributária referente aos templos religiosos primando pelo princípio 

da liberdade religiosa, de crença e de culto como, também, de manifestação 

cultural. 

Artículo 5º – Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El 
Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el 
dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente 
construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las 
capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros 
establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase 
de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas 
religiones. (URUGUAI, 1967, não paginado). 
 

Na contemporaneidade, muito se questiona sobre a liberdade 

religiosa e de que modo, ela pode ser garantida, respeitando-se os limites dos 

diversos credos, de sua ausência, e também, da esfera estatal. O Brasil, através 

da sua Constituição, nem sempre protegeu a liberdade de culto, quando nas 

Cartas Magnas de 1824, 1891 e 1937 havia previsão de uma religião oficial, 

neste caso, o Catolicismo Apostólico Romano (BRASIL, 1824, 1891, 1937). Já 

as leis fundamentais de 1934, 1946, 1967, a Emenda nº 01 de 1969 e a atual de 

1988, preveem a liberdade religiosa e de culto (BRASIL, 1934, 1946, 1967, 1969, 

1988).  

Art. 5 – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: VI – é inviolável a 
liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias. (BRASIL, 1988, não paginado). 
 



 
 

 

A atual Constituição rege, todo o tempo, o combate à intolerância, pois 

sempre garante a inviolabilidade da liberdade de crença, como visto no artigo 5º, 

inciso VI. Já no VII, garante-se a assistência religiosa nos internatos civis e 

militares. No VIII, há a proteção aos direitos por conta de professar uma fé, desde 

que não se alegue a negativa de fazer atos próprios de um cidadão devido à 

crença. O artigo 210, parágrafo primeiro, garante o ensino religioso nas escolas, 

mas de cunho facultativo, isso se deve à laicidade do Estado, ao eximir-se de 

impor essa obrigatoriedade. No artigo 226, § 2º indica a possibilidade de um 

casamento religioso com efeitos civis. E no artigo 231, o poder constituinte 

originário assegura a proteção às crenças dos índios. O Brasil, atualmente, é 

laico, não é ateu, por expor no preâmbulo, “sob a proteção de Deus”, não é 

confessional, por inexistir uma crença, uma denominação que o Estado possa 

privilegiar em relação aos demais (BRASIL, 1988). 

No que importa as relações entre os países da América do Sul, o 

Tratado de Assunção, cuja finalidade é a constituição de um mercado comum 

entre a “A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do 

Paraguai e a República Oriental do Uruguai, doravante denominados ‘Estados 

Partes’”, promulgado em 26 de março de 1991, se consolidou como um bloco 

econômico sul-americano que, atualmente, vincula todos os países integrantes 

da América do Sul (TRATADO..., 1991, p. 1). A Venezuela passou a integrar o 

bloco em 29 de junho de 2012, de acordo com as decisões tomadas na Reunião 

de Cúpula de Mendoza desse mesmo ano (MAZZUOLI, 2014), provocando 

discussões no âmbito internacional em relação a situação do Estado 

venezuelano com a comunidade internacional.  

Inicialmente não se previa adotar o posicionamento de proteção aos 

direitos humanos quando se tratasse do Mercosul. A razão de criação do bloco 

era essencialmente econômica e visava competir com os demais aglomerados 

de países, como a União Europeia, modelo mais funcional de uma integração 

econômica apesar dos seus problemas, porém, “atualmente, passados mais de 

vinte anos do nascimento do Mercosul, já se discute como pode o bloco atuar 

conjuntamente na proteção dos direitos humanos.” (MAZZUOLI, 2014, p. 144). 

Ressalta-se, ainda de acordo com o autor, que as discussões ainda são irrisórias 

e provocam impactos consideravelmente tímidos, entretanto, não deve ser 

desprezada a capacidade de intervenção futura do bloco. 



 
 

 

O Tratado de Assunção coloca que aos Estados parte: 

[...] a ampliação das atuais dimensões de seus mercados nacionais, 
através da integração, constitui condição fundamental para acelerar 
seus processos de desenvolvimento econômico com justiça social [...] 
(TRATADO..., 1991, não paginado). 
 

E possui o propósito de ter essas metas alcançadas através do: 

[...] aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis, a 
preservação do meio ambiente, o melhoramento das interconexões 
físicas, a coordenação de políticas macroeconômica da 
complementação dos diferentes setores da economia, com base nos 
princípios de gradualidade, flexibilidade e equilíbrio. (TRATADO..., 
1991, não paginado). 
 

O tratado foi formalizado observando a conjuntura internacional da 

época, principalmente o surgimento de espaços de relações econômicas entre 

países, almejando possibilitar a inserção dos seus signatários no regime de 

competitividade global. O Mercosul, tal como já foi dito, não teve o interesse 

próprio de criar um sistema protetivo de direitos humanos, entretanto, os males 

decorrentes do período ditatorial de vários países da América do Sul fez com que 

urgisse fortalecer a “cooperação dos Estados” nesse sentido (MAZZUOLI, 2014). 

A ideia inicia de criação do bloco, contudo, não previa um sistema 
protetivo de direitos humanos do Mercosul. Por outro lado, a memória 
dos períodos recentes de ditadura de vários países do bloco fez 
reforçar as metas de cooperação dos Estados na implementação 
desses direitos, que em nada exclui (evidentemente) as obrigações dos 
Estados relativas ao sistema interamericano de direitos humanos. 
(MAZZUOLI, 2014, p. 144). 
 

Atenta-se para a questão de que sem o esforço direcionado a 

proteção dos direitos humanos, não se pode dizer que existe uma integração 

regional de maneira efetiva e completa (MAZZUOLI, 2014). 

O certo é que a implementação de um bloco fortalecido, tal como se dá 
no plano da União Europeia, depende de esforços dos Estados em 
garantir também direitos humanos, sem o que não há integração 
regional completa e efetiva. A proteção dos direitos humanos no 
Mercosul, além de legitimar as ações do bloco no cenário internacional 
e permitir um maior engajamento dos seus atores com outros blocos 
econômicos, repercute também no seio dos próprios Estados-partes, 
que se veem pressionados a garantir com mais efetividade a proteção 
desses direitos. Trata-se, portanto, de uma via de mão dupla, que, não 
obstante irradiar efeitos para fora, também reflete na proteção interna 
que cada um dos partícipes deve assegurar aos cidadãos, reforçando 
os sistemas de proteção nacional. (MAZZUOLI, 2014, p. 144). 
 

Os três principais instrumentos de proteção aos direitos humanos 

relacionados ao Mercosul são: Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso 

Democrático no Mercosul, Bolívia e Chile de 1998; Protocolo de Assunção sobre 



 
 

 

Compromisso com a Proteção e Promoção dos Direitos Humanos no Mercosul 

de 2005 e o Protocolo de Montevidéu sobre o Compromisso com a Democracia 

no Mercosul, conhecido, também como Ushuaia II de 2011 (MAZZUOLI, 2014). 

O Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático no 

Mercosul, Bolívia e Chile de 1998 tratou de que para a existência de um caráter 

de possibilidades desenvolvimentistas é necessário que estejam em pleo 

funcionamento as instituições democráticas dos países-membros com o 

propósito de viabilizar a integração almejada em respeito aos direitos humanos 

apregoados. “Quando se verificar que ouve ruptura da ordem democrática em 

algum dos Estados-partes, poderão ser tomadas medidas como a suspensão de 

participar nos diferentes órgãos dos respectivos processos de integração” 

(MAZZUOLI, 2014, p. 145). 

O Protocolo de Assunção sobre Compromisso com a Proteção e 

Promoção dos Direitos Humanos no Mercosul de 2005 trata-se de “[...] acordo 

que visa assegurar a proteção, promoção e garantia dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais a todas as pessoas sujeitas à jurisdição de algum dos 

Estados do bloco” (MAZZUOLI, 2014, p. 146). Considera-se que está implícito 

quando se trata de processos de integração a proteção aos direitos humanos e 

é o que visa assegurar tal protocolo. Ele cita claramente em seu artigo primeiro 

que “a plena vigência das instituições democráticas e o respeito dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais são condições essenciais para a 

vigência e evolução do processo de integração entre as Partes” (BRASIL, 2010, 

não paginado). 

O Protocolo de Montevidéu sobre o Compromisso com a Democracia 

no Mercosul, chamado de Ushuaia II ele passará a vigorar no lugar do Ushuaia 

I a partir do momento em que a Bolívia e o Chile ratificarem o protocolo de 

Montevidéu. Tal protocolo estipula sanções para quem descumprir o princípio 

estabelecido de desenvolvimento da ordem democrática entre os membros. 

Em caso de ruptura ou ameaça de ruptura da ordem democrática em 
uma Parte do presente Protocolo, os Presidentes das demais Partes 
ou, na falta destes, seus Ministros das Relações Exteriores em sessão 
ampliada do Conselho do Mercado Comum poderão estabelecer, 
dentre outras, as medidas que se detalham a seguir: 
a.- Suspender o direito de participar nos diferentes órgaos da estrutura 
institucional do MERCOSUL. 
b.- Fechar de forma total ou parcial as fronteiras terrestres. Suspender 
ou limitar o comercio, o trafego aéreo e marítima, as comunicações e 
o fornecimento de energia, serviços e abastecimento. 



 
 

 

c.- Suspender a Parte afetada do gozo dos direitos e benefícios 
emergentes do Tratado de Assunção e seus Protocolos e dos Acordos 
de integração celebrados entre as Partes, conforme couber. 
d.- Promover a suspensão da Parte afetada no âmbito de outras 
organizações regionais e internacionais. Promover junto a terceiros 
países ou grupos de países a suspensão da Parte afetada de direitos 
e/ou benefícios derivados dos acordos de cooperação dos quais seja 
parte. 
e.- Respaldar os esforços regionais e internacionais, em particular no 
âmbito das Nações Unidas, encaminhados a resolver e a encontrar 
uma solução pacifica e democrática para a situação ocorrida na Parte 
afetada. 
f.- Adotar sanções políticas e diplomáticas adicionais. 
As medidas guardarão a devida proporcionalidade com a gravidade da 
situação existente; não deverão per em risco o bem-estar da população 
e o gozo efetivo dos direitos humanos e liberdades fundamentais ria 
Parte afetada; respeitarão a soberania e integridade territorial da Parte 
afetada, a situação dos países sem literal marítimo e os tratados 
vigentes.  (PROTOCOLO... 2011, p. 1-3). 

 
 

CONCLUSÃO 

 

O Estado Democrático de Direito permite que as pessoas tenham 

condições de exercer livremente o seu direito de livre expressão e de acreditar 

no que desejarem desde que não seja contra os princípios que garantem o direito 

dos demais cidadãos como pessoas de iguais direitos e deveres perante o 

Estado. Na prática, percebe-se que não é essa a realidade no Brasil e no mundo. 

Houve a necessidade de ser tipificado no art. 208 do Código Penal os crimes 

que ferem o sentimento religioso de uma pessoa ou comunidade fazendo valer 

a proteção citada por Alexy e expressa na Constituição de 1988. 

Nota-se que timidamente o Mercosul tem procurado desenvolver 

mecanismos de proteção aos direitos humanos em consonância com a 

Convenção Americana de Direitos Humanos e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, não apenas atentando para o processo de integração no 

sentido financeiro e de tráfego de pessoas considerando que é fundamental para 

efeitos de integracionismo. 

Cabe aos Estados-membros a defesa dos direitos fundamentais, e 

possibilitar a coerência jurídica entre os países da América do Sul facilitaria a 

proteção dos direitos humanos. A defesa de corporações com o intuito de lucro 

fornecem receitas que podem ser aplicadas em seus países de origem, 



 
 

 

entretanto, a proteção dos patrimônios culturais materiais e imateriais é o que 

nos distinguem de meras bestas ávidas por consumo e exploração. 

Aplicando-se a ideia de Milton Santos cujo sentido é o de que a 

competitividade estabelecida entre empresas acabam com a solidariedade 

anteriormente presente no meio social que as pessoas possuem com os seus 

pares criando uma ideia de solidariedade vertical, “cujo epicentro é a empresa 

hegemônica, localmente obediente a interesses globais mais poderosos e, desse 

modo, indiferente ao entorno” (SANTOS, 2001), ou seja, não preocupadas em 

salvaguardar a memória dos locais onde estão inseridas. 

Conforme Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, não importa 

o que cheguemos a construir ou desenvolver, sempre parecerá que o que 

estamos fazendo é fruto de uma cultura que não é nossa, de um pensamento 

que não é nosso, mas dos nossos colonizadores. A questão a ser levantada é 

até onde podemos representar a herança dos nossos antepassados destituídos 

de suas terras? (HOLANDA, 2014). 

Não será um bloco econômico que acabará com a desvalorização do 

patrimônio cultural da América do Sul, mas é um bom começo em busca de 

métodos de desenvolvimento e alternativas que culturas praticamente extintas 

podem oferecer aos países revestidos de europeização. 
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