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RESUMO 

 

A região fronteiriça do MERCOSUL é um espaço de vastos movimentos migratórios que, 

impulsionado por motivos diversos, induzem os migrantes a deixarem seus países de origem 

em busca de novas perspectivas no país de outrem. A livre circulação de pessoas entre os 

Estados Partes pressupõe a formulação de políticas que compõe um cenário legitimado para 

que a mobilidade transcorra de forma reconhecida. Os profissionais de saúde fazem parte deste 

contexto migratório com a finalidade de exercer sua atividade profissional, acadêmica ou para 

se aperfeiçoar. O objetivo do presente estudo foi investigar a imigração de profissionais de 

saúde dos Estados Partes do MERCOSUL para o Brasil de acordo com a legislação. Tratou-se 

de uma investigação documental, de abordagem qualitativa e exploratório-descritiva. Os 

documentos utilizados foram provenientes dos Estados Partes, disponíveis no sítio eletrônico 

oficial do MERCOSUL, publicados em 26 anos (1991 a 2016). Foram apensados documentos 

brasileiros, resultantes das normas anteriores, disponíveis em sites oficiais no Brasil. A eleição 

do material a ser investigado foi direcionada pela metodologia de análise de conteúdo temática. 

Os documentos foram selecionados inicialmente utilizando palavras chaves através de um filtro 

aplicado em planilhas eletrônicas no Microsoft Excel, seguida de uma breve leitura dos títulos, 

excluindo aqueles cujo conteúdo não estava relacionado com o tema em questão. Foram 

realizados downloads dos documentos e os mesmos foram submetidos à análise de conteúdo 

temática. Dos 3318 documentos oficiais publicados no período, foram selecionados 90 

documentos do MERCOSUL e, adicionados ao estudo, 46 documentos oficiais brasileiros. Para 

desenvolver a temática da pesquisa, foi necessário, inicialmente, compreender a formação do 

MERCOSUL para em seguida se apropriar das normas referentes ao processo migratório e 

doravante evidenciar que a temática em questão não caracterizou uma preocupação inicial para 

o Bloco, bem como para o Brasil. Os profissionais de saúde do MERCOSUL, que pretendam 

atuar em território brasileiro, devem respeitar as normas comuns aos imigrantes, dispondo da 

possibilidade de autorização de residência para aqueles que almejem atuar em pesquisa, ensino 

ou extensão acadêmica; bem como para estudo ou trabalho. Entretanto, no Brasil, constatou-se 

que apenas os profissionais médicos tiveram a imigração consentida de forma mais acessível, 

através de legislação específica. 

 

Palavras-chave: Migração, Mercosul, Profissionais de Saúde 
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ABSTRACT 

 

The border region of MERCOSUR is a space of vast migratory movements that, motivated by 

diverse motives, induce the migrants to leave their countries of origin in search of new 

perspectives in the country of another. The free movement of persons between States Parties 

presupposes the formulation of policies that constitute a legitimate scenario for mobility to take 

place in a recognized manner. The health professionals are part of this migratory context with 

the purpose of exercising their professional, academic or to perfect themselves. The objective 

of the present study was to investigate the immigration of health professionals from the 

MERCOSUR States Parties to Brazil in accordance with the legislation. It was a documentary 

research, qualitative and exploratory-descriptive. The documents used came from the States 

Parties, available on the official MERCOSUR website, published in 26 years (1991 to 2016). 

Brazilian documents were added, resulting from the previous standards, available on official 

websites in Brazil. The choice of the material to be investigated was guided by the thematic 

content analysis methodology. The documents were initially selected using keywords through 

a filter applied to spreadsheets in Microsoft Excel, followed by a brief reading of the titles, 

excluding those whose content was not related to the topic in question. The documents were 

downloaded and submitted to thematic content analysis. Of the 3318 official documents 

published during the period, 90 MERCOSUR documents were selected and 46 Brazilian official 

documents were added to the study. In order to develop the research topic, it was necessary 

initially to understand the formation of MERCOSUR in order to appropriate the norms related 

to the migration process and to point out that the issue in question did not characterize an initial 

concern for the Bloc as well as for Brazil . MERCOSUR health professionals, who intend to 

work in Brazilian territory, must respect the norms common to immigrants, with the possibility 

of residence permits for those who wish to work in research, teaching or academic extension; 

as well as for study or work. However, in Brazil, it was found that only medical professionals 

had consented to immigration in a more accessible way, through specific legislation. 

 

Key-words: Migration, Mercosur, Health Professionals 
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I. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) originou-se a partir da constituição do 

Mercado Comum entre as Repúblicas dos seguintes países: Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai, com a assinatura do Tratado de Assunção, em 26 de março de 1991, formando um 

Bloco Econômico Regional, ou seja, associação de países que estabelecem relações 

econômicas, formando uma integração comercial regional. A partir de 12 de agosto de 2012, a 

Venezuela foi incorporada oficialmente no Bloco, e a Bolívia, Estado Associado desde 1996, 

encontra-se em processo de adesão. 

O MERCOSUL não é apenas a formação de um Bloco Regional em direção à 

globalização, mas também democratização, acesso e maior interconexão entre os povos que o 

compõem (MARTES, 2008). Surgiu num contexto de mudanças econômicas impetuosas, 

período de expansão da nova ordem capitalista, com abertura de mercados fundamental para o 

processo de desenvolvimento econômico mundial (MORAES, 2011). 

O Brasil, como Estado Parte do MERCOSUL, assim como os outros países 

componentes do grupo, assumiu o compromisso de harmonizar as legislações em áreas 

pertinentes ao fortalecimento do processo de integração. Desse modo, a livre circulação de 

profissionais de saúde que desejam exercer a atividade nos Estados Partes também necessitaria 

de uma legislação alinhada, visto que a integração desses países, além de econômica, também 

se referia à livre circulação de bens e serviços entre os países signatários. 

Na América do Sul, a migração interregional é significativa, ainda que 

numericamente menor que a emigração extra-regional. A região é caracterizada por intensas 

migrações fronteiriças e limítrofes tanto nas áreas de controle quanto, não raramente, de forma 

ilegal, alheia aos dados oficiais (MARTES, 2008). 

Segundo o Relatório Anual de 2017 do Observatório das Migrações Internacionais, 

entre os anos de 2010 e 2016, a entrada de estrangeiros, oriundos dos Estados Partes do 

MERCOSUL, no território brasileiro através dos pontos de fronteira, representou 36,5% do 

total, com a Argentina ocupando o primeiro lugar (CAVALCANTI et al., 2017). 

A Constituição Brasileira não traz objetivos migratórios definidos; assim, é a lei 

ordinária aplicável aos imigrantes que rege os processos migratórios brasileiros. A Lei do 

Estrangeiro, Lei nº 6.815 de 1980, limitava a residência e o trabalho dos imigrantes no Brasil 

(BARALDI, 2011). As restrições impostas pela Lei do Estrangeiro não têm a capacidade de 

evitar a entrada de imigrantes, favorecendo o tráfico de pessoas, a exploração laboral e outras 

violações de direitos humanos que ocorrem por falta de documentos. 
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A partir da Declaração Sociolaboral do MERCOSUL, em 1998 (MERCOSUL, 

1998), e aprovação do Acordo de Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercosul, 

Bolívia e Chile, em 2002, Decisão nº 28/2002, foi reduzido o caráter autoritário da lei na medida 

em que diminuíram os requisitos para a regularização da migração (BAENINGER et al., 2010) 

Em 2017, o Presidente da República do Brasil sancionou uma nova Lei do 

Estrangeiro, Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que dispõe sobre os direitos e os deveres do 

migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no país e estabelece princípios e diretrizes 

para as políticas públicas para o emigrante (BRASIL, 2017). 

A nova Lei representa um grande avanço no processo migratório internacional no 

Brasil e abre uma nova perspectiva para os migrantes que já se encontram por aqui, para os que 

estão por vir e para os brasileiros que emigraram para o exterior. O maior avanço está na 

mudança de enfoque, com ênfase na garantia dos direitos das pessoas migrantes, tanto dos 

estrangeiros que por aqui aportam quanto para os brasileiros que vivem no exterior 

(OLIVEIRA, 2017). 

Segundo Moraes (2011), o Tratado do MERCOSUL não prevê medidas restritivas 

à livre circulação dos trabalhadores, mas o estabelecimento de um Mercado Comum fundado 

na reciprocidade de direitos e obrigações entre os Estados Partes, prevendo a harmonização de 

legislações com vista à proteção social dos trabalhadores migrantes e de seus dependentes. 

No que se refere ao profissional de saúde, foi criada a Matriz Mínima que parte da 

construção de sistemas informatizados para disponibilizar informações sobre profissionais de 

saúde que exercem ou pretendem exercer sua profissão no MERCOSUL e/ou ainda trabalhar 

em municípios ou jurisdições de fronteira. 

A Matriz Mínima é categorizada em profissionais médicos e não médicos. Para os 

médicos, o MERCOSUL estabeleceu uma lista de 42 especialidades, comuns aos Estados 

Partes, que deveriam ser registradas. No caso do Brasil, antes de serem registradas, devem estar 

devidamente reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina e constando no registro do 

profissional brasileiro. 

Para as especialidades não médicas, ainda que não tenha estabelecido uma lista de 

especialidades comuns, a Matriz Mínima permite o registro da especialidade, também devendo 

estar devidamente reconhecidas pelo respectivo Conselho Profissional e constar no registro do 

profissional brasileiro. Com relação à revalidação dos diplomas de profissionais que queiram 

trabalhar nos Estados Partes do MERCOSUL ou outro qualquer país, continua sem alterações 

(MERCOSUL, 2004).  
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Devido à escassez ou ausência de médicos no Brasil, a entrada desses profissionais 

foi simplificada com a Medida Provisória nº 621, que instituiu o Programa Mais Médicos, para 

que o Governo pudesse promover a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (BRASIL, 2013). O Programa buscou resolver a questão emergencial do 

atendimento básico ao cidadão, além de criar condições para continuar a garantir um 

atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam cotidianamente o SUS. 

Os médicos que têm registro profissional no exterior, independentemente da 

nacionalidade brasileira ou estrangeira, são chamados intercambistas. Esses médicos obtiveram 

autorização para o exercício da Medicina e das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

exclusivamente no âmbito do Programa. Eles receberam o Registro do Ministério da Saúde, o 

qual permitiu a sua atuação pelo Mais Médicos e cuja validade fora restrita à permanência do 

profissional no Programa. 

O médico intercambista teria visto temporário para o aperfeiçoamento pelo prazo 

de três anos, podendo ser prorrogado por mais três anos, caso houvesse interesse da extensão 

de permanência do profissional no Programa, entretanto só poderia atuar no município em que 

fosse alocado para o desenvolvimento de ações na Atenção Básica. 

Para o trabalho no Brasil se fazia necessária a revalidação dos certificados de 

conclusão de ensino superior. No que se refere à revalidação dos diplomas, o Ministério da 

Educação, por meio da Portaria MEC nº 1.734, de 9 de dezembro de 2011, vem iniciando pelo 

setor educacional do MERCOSUL a Acreditação Regional de Cursos Universitários no 

MERCOSUL (ARCU-SUL), um instrumento de avaliação e acreditação. Esse instrumento está 

de acordo com a legislação e a autonomia de cada país para os cursos de graduação que tenham 

reconhecimento oficial, além de oferecer garantias públicas do nível científico e acadêmico 

(BRASIL, 2011). 

Para descortinar melhor a temática acerca da imigração dos profissionais de saúde 

para o Brasil, faz-se necessário realizar um levantamento da documentação que rege os 

imigrantes advindos dos Estados Partes do MERCOSUL. Dessa maneira, torna-se importante 

identificar a legislação do MERCOSUL que trata da mobilidade de pessoas entre os países, 

conhecer a legislação Brasileira que regula a imigração no país e suas peculiaridades no que se 

refere ao MERCOSUL, para assim compreender como se dá a imigração de profissionais de 

saúde dos países que compõem o MERCOSUL para o Brasil. 

A temática acerca da imigração de profissionais da área da saúde é densa no sentido 

do conteúdo de documentos, publicados pelo MERCOSUL, a serem avaliados e selecionados 

de acordo com o critério de inclusão, entre os anos de 1991 à 2016, quando foi iniciada a coleta 
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de dados. Para os documentos identificados há publicações correspondentes na legislação 

brasileira e essa associação entre as legislações contribuem para uma melhor compreensão de 

como o Brasil está se portando como Estado Parte. Os Estados Partes ao qual o estudo se reporta 

são: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. 

Destarte, o desenvolvimento desta pesquisa, com seu rigor metodológico, 

contribuirá para que o profissional de saúde estrangeiro conheça quais as suas possibilidades 

de mobilidade espacial, dentro do Bloco Econômico para o Brasil, em que situações poderá 

exercer sua profissão e a documentação necessária para que o processo se concretize. Além 

disso compilará todas as legislações do Bloco referente à temática, despontando as críticas às 

políticas implementadas. 

A originalidade desta pesquisa respalda-se no fato de que em um só trabalho é 

abordada toda a legislação pertinente ao tema em questão e associada ao Brasil, visto que até o 

momento esse tema se encontra explorado de forma fragmentada por autores diversos e, ao 

mesmo tempo, será berço para a continuidade de estudos acerca da imigração de profissionais 

da saúde, em especial os cirurgiões-dentistas dos Estados Partes para o Brasil. 
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II. PROPOSIÇÃO 

 

Os objetivos da pesquisa foram: 

 

Objetivo Geral 

 

Investigar a imigração de profissionais da saúde dos Estados Partes do 

MERCOSUL para o Brasil de acordo com a legislação. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Identificar a legislação do MERCOSUL que trata da mobilidade de pessoas entre 

os países; 

b) Conhecer a legislação brasileira que regula a imigração no país e suas 

peculiaridades no que se refere ao MERCOSUL; 

c) Compreender como se dá a imigração de profissionais de saúde dos países que 

compõem o MERCOSUL para o Brasil. 
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III. CAPÍTULOS 

 

Esta tese está fundamentada no Artigo nº 46 do Regimento Interno do Programa de 

Pós-graduação em Odontologia, da Universidade Federal do Ceará, que rege o formato 

alternativo para dissertações de Mestrado e teses de Doutorado e possibilita a inserção de artigos 

científicos de autoria ou coautoria do candidato (PPGO, 2007). Esses artigos podem ser 

publicados ou ainda não submetidos para publicação. 

Por se tratar de uma pesquisa documental, não foi submetida à avaliação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, visto que o estudo realizado 

analisou documentos oficiais em banco de dados disponíveis na internet para acesso público. 

Não foi executada qualquer intervenção com seres humanos ou animais. 

Dessa forma, o trabalho respeitou todos os procedimentos éticos, os quais estão em 

conformidade com a Declaração de Helsinki, a norma do CONEP (Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa) e a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. 

Assim, a presente tese é composta de três capítulos contendo artigos submetidos 

para publicação em revistas científicas e artigos em fase de redação, conforme descrito a seguir: 

a) Capítulo 01: A construção dos caminhos da migração nos Estados Partes do 

Mercosul: do Tratado de Assunção ao Protocolo de Ouro Preto. O artigo foi 

submetido à Revista Ciência & Saúde Coletiva da Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva. Impressa ISSN 1413-8123 | Online ISSN 1678-4561. 

b) Capítulo 02: Sob as fronteiras do MERCOSUL: concepções político-normativas 

do processo de migração entre Estados Partes. 

c) Capítulo 03: O profissional de saúde transpondo as fronteiras brasileiras. 
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Capítulo 01 

A construção dos caminhos da migração nos Estados Partes do Mercosul: do Tratado de 

Assunção ao Protocolo de Ouro Preto. 

Márcia Lúcia de Oliveira Gomes 

Andréa Silvia Walter de Aguiar 

Resumo 

Objetivos: Conhecer como se deu a construção da legislação que permitiu a mobilidade de 

pessoas entre os Estados Partes nos anos iniciais após a formação do Bloco Econômico, período 

este entre 1991 e 1994. Métodos: Investigação documental, de abordagem qualitativa, com a 

proposição exploratório-descritivo através da utilização de documentos provenientes dos 

Estados Partes do MERCOSUL. Na ampla quantidade de documentos encontrada o surgimento 

do MERCOSUL foi contextualizado. Todavia, apenas um pequeno leque deles abordou a 

temática relacionada a migração/mobilidade de pessoas e controle de fronteiras. Dos 383 

documentos oficiais, 33 foram utilizadas neste manuscrito a fim de compreender o contexto do 

nascimento do Bloco Econômico. Resultados: O Mercado Comum do Sul, entre Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai, foi criado em março de 1991, com a assinatura do Tratado de 

Assunção. O MERCOSUL foi resultante das mudanças de rumo do processo de integração entre 

Argentina e Brasil e da sua anterior ampliação parcial, com a inclusão do Uruguai. O 

surgimento do MERCOSUL está alicerçado em estreita cooperação intergovernamental. 

Conclusões:  A livre circulação de bens, capital e serviços foi denotada nos sistemas 

normativos que assegurasse condições adequadas de concorrência entre os Estados Partes, 

região propícia para abertura das fronteiras para os trabalhadores do MERCOSUL.   

 

Descritores: Mercosul, Emigração e Imigração, Áreas de Fronteira. 
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Abstract 

Objectives: To know how the construction of the legislation that allowed the mobility of people 

between the States Parties in the initial years after the formation of the Economic Bloc, between 

1991 and 1994, took place. Methods: Documentary research, with a qualitative approach, with 

the exploratory proposition -descriptive through the use of documents from the States Parties 

of MERCOSUR. In the vast amount of documents found the emergence of MERCOSUR was 

contextualized. However, only a small number of them addressed the issue of migration / 

mobility of persons and border control. Of the 383 official documents, 33 were used in this 

manuscript in order to understand the context of the birth of the Economic Block. Results: The 

Common Market of the South, between Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, was created 

in March 1991, with the signing of the Treaty of Asuncion. MERCOSUR was the result of 

changes in the integration process between Argentina and Brazil and its previous partial 

expansion, with the inclusion of Uruguay. The emergence of MERCOSUR is based on close 

intergovernmental cooperation. Conclusions: The free movement of goods, capital and services 

was denoted in the normative systems that ensured adequate conditions of competition among 

the States Parties, a favorable region for the opening of borders for MERCOSUR workers.  

 

Descriptors: Mercosur, Emigration and Immigration, Border Area. 

 

Introdução 

 

O desenvolvimento das sociedades e a crescente globalização são acompanhados 

pela mobilidade humana, fenômeno este que envolve diversas modalidades, como: migrações 

internas, imigrações, emigrações, fluxos migratórios e refugiados¹.  

Ao longo dos anos, o processo migratório para o Brasil sofreu aumento 

significativo, sobretudo devido às facilidades proporcionadas pelos avanços tecnológicos, 
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responsáveis pela favorecimento das relações transnacionais que proporcionam a queda de 

barreiras de circulação, com aumento de fluxo de bens, serviços, capital, conhecimento e 

ideias².  

A imigração acelerada tem acarretado políticas de controle migratório mais 

intensas, com alto grau de seletividade, quase sempre baseadas em questões de segurança. Faz-

se necessária a construção de modelos explicativos abrangentes e interdisciplinares para uma 

melhor compreensão da complexidade dos deslocamentos atuais. 

A diversidade e complexidade dos fluxos migratórios na contemporaneidade, tanto 

em direção ao Brasil quanto a partir desse, devem ser compreendidas a partir da 

internacionalização dos mercados de trabalho, em especial dos profissionais da área da saúde. 

A explicação dos fenômenos relacionados às migrações e saúde constitui-se interface dos 

diferentes campos do saber¹. 

A partir da necessidade de uma investigação da migração de profissionais da saúde 

dos Estados Partes do MERCOSUL para o Brasil, este artigo foi elaborado com o objetivo de 

conhecer como se deu, numa perspectiva histórica, a construção da legislação que permitiu a 

mobilidade de pessoas entre os Estados Partes nos anos iniciais após a formação do Bloco 

Econômico, período este entre 1991 e 1994. 

 

Materiais e Métodos 

 

Tratou-se de uma investigação documental, de abordagem qualitativa, visto que 

buscou examinar problemas específicos de maneira mais aberta, de forma a gerar informações 

que não poderiam ser obtidas de outra maneira³. 
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De acordo com a proposição, o estudo foi classificado como exploratório-

descritivo, pois aprofundou o conhecimento sobre a mobilidade de pessoas entre os Estados 

Partes do MERCOSUL4. 

Os documentos utilizados foram provenientes dos seguintes Estados Partes do 

MERCOSUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, cujas naturezas eram 

tratados, protocolos, acordos, diretrizes, decisões, resoluções, recomendações emendas e 

memorandos disponíveis no sítio eletrônico oficial do MERCOSUL. As Leis, Decretos e 

Portarias, por sua vez, resultantes dos documentos anteriores, estavam disponíveis em sites 

oficiais no Brasil, como Senado Federal, Câmara de Deputados e Ministérios da Saúde, da 

Fazenda e de Relações Exteriores. 

Na vasta quantidade de documentos encontrada no período de 1991 a 1994, esses 

também contextualizaram o surgimento do MERCOSUL. Todavia, apenas um pequeno leque 

deles abordou a temática relacionada à migração/mobilidade de pessoas e ao controle de 

fronteiras. 

Para direcionar a eleição do material a ser investigado, optou-se pela metodologia 

de análise de conteúdo temática, obedecendo às fases a seguir5 (Figura 01). 

Figura 01. Fases da Análise de Conteúdo de Bardin  

 

Fonte: Silva, Fossa, 2013 
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Todos os documentos do período encontrados no site oficial do MERCOSUL foram 

selecionados, em seguida os títulos dos documentos foram transcritos em planilhas eletrônicas 

no Microsoft Excel e aplicou-se um filtro de acordo com as palavras-chave escolhidas: fronteira, 

migração/migrantes/imigrantes, mobilidade, residência e viagem. A partir daí, foram realizadas 

uma primeira escolha de documentos e uma breve leitura dos títulos, excluindo aqueles cujo 

conteúdo não estava relacionado com tema em questão. 

De 1991 a 1994, foram publicados 383 documentos oficiais em que maior 

frequência (73%) ocorreu nos dois últimos anos do período supracitado. Desses documentos, 

constam nove protocolos, um tratado, dois acordos, 69 decisões e 301 resoluções. Foram 

selecionados, inicialmente, 72 documentos que possuíam as palavras-chaves fronteira, 

migração/migrante e mobilidade em seus títulos. Entretanto apenas 13 documentos – 12 

resoluções e uma decisão - foram selecionados para terem seu conteúdo explorado através de 

uma breve leitura; todavia, foram utilizadas oito resoluções. A partir da leitura desses 

documentos selecionados, houve a necessidade de compreender o contexto do surgimento do 

Bloco Econômico Regional, o que levou à inclusão de mais 25 documentos (três protocolos, 

um tratado, um acordo, nove decisões e 11 resoluções). 

 
Fonte: elaborado pelas autoras. 

A seguir, realizou-se downloads dos documentos, os quais foram submetidos à 

análise de conteúdo temática. As categorias identificadas neste manuscrito que continham a 

temática investigativa foram:  

Seleção de Documentos

Documentos Iniciais

Primeira Escolha

Segunda Escolha

Terceira Escolha

Documentos Utilizados

Número de Documentos do MERCOSUL

383 documentos

72 documentos

13 documentos

08 documentos

33 documentos
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a) fronteira – referente à localização, nomenclatura, dias e horários de 

funcionamento, além do estabelecimento do Controle Integrado;  

b) prazos para cumprimento dos objetivos do Tratado de Assunção – prazos, 

ajustes e prorrogações desses;  

c) padronização de documentos para circulação de pessoas entre os Estados Partes 

e verificação de autenticidade deles. 

As informações foram organizadas e iniciou-se o processo de análise crítica e 

reflexiva, com vista a resgatar as convergências e divergências entre os dados obtidos. Para 

melhor conversão dos dados em informação e consequente compreensão, foi construída uma 

linha do tempo com as principais publicações do MERCOSUL, com os objetivos sendo 

respondidos. 

 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

Resultados e Discussão 

 

Contextualização histórico-política da formação do MERCOSUL 

O Brasil possui 3.694,8 Km de fronteira com a Argentina, Paraguai e Uruguai, 

sendo que os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentam 53 municípios 

Áreas de fronteiras

Documentos

(legislação)

Cronograma 
cumprimento TA
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fronteiriços. A ideia de um Bloco Regional na América do Sul teve seu embrião aos 30 de 

novembro de 1985, com a Declaração de Iguaçu, assinada, na época, pelos presidentes do 

Brasil, José Sarney, e da Argentina, Raul Alfonsín. Essa declaração surgiu por ocasião da 

inauguração da ponte Presidente Tancredo Neves, ligando os municípios de Foz de Iguaçu 

(Brasil) a Puerto Iguaçu (Argentina), na tentativa de fazer nascer uma política de aproximação 

entre os dois países que viviam em constante atrito6. 

No ano seguinte, surgiu o Programa de Integração e Cooperação Econômica 

(PICE), com o objetivo de proporcionar um espaço econômico comum, com a abertura seletiva 

dos respectivos mercados e o estímulo à complementação econômica de setores específicos dos 

dois países. Três anos após, foi assinado o Tratado de Integração, Cooperação e 

Desenvolvimento (TCD), que previa a existência de um espaço econômico comum, no prazo 

de dez anos, com a superação dos conflitos bilaterais6. 

 

 

 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

Com a ausência dos obstáculos colocados pela Guerra Fria – período histórico de 

disputas entre os Estados Unidos da América e antiga União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, compreendido entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e a extinção da 

União Soviética (1991) – e os avanços tecnológicos da informática e dos meios de comunicação 

e de informação, a globalização foi impulsionada por um cenário político internacional a partir 

dos anos 1990. Paralelamente, o número de acordos de integração regional crescia no mundo, 

levando os países a renovar suas formas de cooperação, estreitando-as em escala internacional 

nos processos integrativos. O processo de integração, ainda que iniciado por motivos 

econômicos, pôde levar a sua ampliação para outros setores, indo além da esfera econômica, 

sobretudo quando têm por objetivo a criação de Blocos Econômicos7. 
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Para os autores, a integração regional resulta em um espaço integrado, através da 

formação de uma nova estrutura organizacional dos Estados-nações, com novas formas de 

relacionamento interno e externo, modificando a concepção entre eles, aumentando as 

fronteiras do espaço comum ampliado. 

Nessas tratativas de criação de um Bloco Regional entre Brasil e Argentina, aderiu 

o Uruguai e, posteriormente o Paraguai, culminando com a assinatura do Tratado de Assunção 

(TA) aos 26 de março de 1991, na cidade de Assunção, capital da República do Paraguai. Dessa 

forma, nascia oficialmente o processo de integração regional, nas presenças dos presidentes da 

Argentina, à época, Carlos Saúl Menem; do Brasil, Fernando Collor de Mello; do Paraguai, 

Andrés Rodríguez; e do Uruguai, Luis Alberto Lacalle, 

Em seu artigo primeiro, o TA previu que a constituição do Mercado Comum deveria 

estar estabelecida até 31 de dezembro de 1994, e que se denominaria “Mercado Comum do Sul” 

(MERCOSUL). Ainda, o TA também possibilitaria a incorporação de outros países que 

fizessem parte da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI)8. 

Essa integração foi um passo importante diante do cenário internacional de 

consolidação de grandes espaços econômicos, visto que poderia promover o desenvolvimento 

científico e tecnológico dos Estados Partes e modernizar suas economias para ampliar a oferta 

e a qualidade dos bens de serviços disponíveis, com vistas à melhoria das condições de vida de 

seus habitantes9. 

De acordo com o TA, a criação do MERCOSUL levava em consideração que, para 

acelerar os processos de desenvolvimento econômico com justiça social dos países envolvidos, 

seria necessária a ampliação das dimensões dos mercados nacionais através da integração. 

Desse modo, poderia ser alcançado um aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis, a 

preservação do meio ambiente, o melhoramento das interconexões físicas, a coordenação de 
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políticas macroeconômica e a complementação dos diferentes setores da economia, com base 

nos princípios de gradualidade, flexibilidade e equilíbrio. 

Contudo, a documentação relativa à estruturação do Bloco Econômico fora 

construída ao longo de três anos – da assinatura do Tratado de Assunção à publicação do 

Protocolo de Ouro Preto, em que o MERCOSUL produziu normas de aplicação restrita à área 

de integração, vinculando seus signatários. 

A grosso modo, na estrutura institucional do MERCOSUL, os órgãos com 

competência para produção de normas de alcance geral são: Conselho do Mercado Comum 

(CMC) – responsável pela produção das Decisões –, e seus subordinados Grupo do Mercado 

Comum (GMC), que produz as Resoluções, e a Comissão de Comércio do MERCOSUL 

(CCM), órgão assessor do GMC, responsável pelas Diretrizes. 

Essas decisões, resoluções e diretrizes produzem um direito cujo cumprimento é 

obrigatório nos Estados Partes do MERCOSUL, porém cada Estado adota uma sistemática 

quanto à aplicabilidade dessas normas no ordenamento jurídico interno. No caso do Brasil, os 

tratados passam por um processo de internalização para adquirirem vigência normativa em 

âmbito nacional, apesar de decorrerem de órgãos cuja criação foi realizada por meio de tratado 

internacional (Tratado de Assunção e Protocolo de Ouro Preto)10. 

O Tratado tem início pelas negociações, passa pela sua assinatura e remessa ao 

Poder Legislativo com o pedido de aprovação. A seguir, é encaminhado a quem cabe 

constitucionalmente examinar e aprovar o tratado, concluindo com sua promulgação pelo Poder 

Executivo. Os protocolos e instrumentos adicionais ao Tratado de Assunção, de modo geral, 

são adotados por uma Decisão do Conselho do Mercado Comum e, apesar de decorrerem de 

um tratado já vigente, necessitam da aprovação legislativa interna dos Estados Partes e da 

ratificação dos respectivos governos para que possam vigorar tanto no plano interno quanto 

internacional. As normas, depois de incorporadas ao ordenamento jurídico dos Estados Partes, 
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devem ser comunicadas à Secretaria Administrativa do MERCOSUL para a incorporação nas 

normas MERCOSULinas. Depois que essas viram Decreto, elas serão simultaneamente 

comunicadas pela Secretaria aos signatários e terão, a contar dessa notificação, trinta dias para 

publicá-la em seus respectivos Diários Oficiais10. 

O MERCOSUL constitui-se um processo de integração regional aberto e dinâmico, 

cujo objetivo principal é propiciar um espaço comum que gerasse oportunidades comerciais e 

de investimentos mediante a integração competitiva das economias nacionais ao mercado 

internacional. Conformado inicialmente pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, 

incorporaram-se a Venezuela, posteriormente suspensa; e a Bolívia, essa última em processo 

de adesão11. 

Os países que fazem parte do MERCOSUL (Países Membros) estão divididos em:  

a) Estados Partes: fundadores do MERCOSUL e signatários do TA: Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai. Em função de que o TA está aberto à adesão de 

outros Estados Membros da ALADI, a Venezuela se constituiu no primeiro 

Estado Latino-americano em aderir ao tratado constitutivo, em 2006, contudo, 

em 2017, foi suspensa sua participação, pois não estava cumprindo os objetivos 

traçados, sobretudo a respeito da democracia e os direitos humanos. A Bolívia, 

que era um Estado Associado desde 2015, está em fase de adesão à Estado-

membro. 

b) Estados Associados: aqueles membros da ALADI com os quais o MERCOSUL 

subscreve acordos de livre comércio, e que posteriormente solicitam ser 

considerados como tais. Os Estados Associados estão autorizados a participar 

nas reuniões de órgãos do MERCOSUL, que tratem temas de interesse comum. 

Essa é a situação atual do Chile (desde 1996), o Peru (desde 2003), a Colômbia 

e o Equador (desde 2004), a Guiana e o Suriname (desde 2013)12. 
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No período da criação do MERCOSUL, por meio da assinatura do TA o Brasil 

estava sob o governo de Fernando Collor de Melo, que assumiu a presidência em 15 de março 

de 1990, em sessão no Congresso realizada pelo Senador Nelson Carneiro. Foi o primeiro 

presidente eleito através das eleições diretas após o Golpe Militar de 1964, quando o povo pôde 

ir às urnas e escolher um candidato. Seu governo foi curto e conturbado com crises na economia 

e denúncias de corrupção. 

O presidente eleito anunciou a suspensão de uma barreira alfandegária – o 

Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRNM) – para os produtos 

provenientes da Argentina, Paraguai e Uruguai, que chegarem ao país por via marítima 

paralelamente à assinatura do Tratado de Assunção13. 

Dois anos após a eleição do Presidente Fernando Collor, foi instalada uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as denúncias e recomendado o 

afastamento do presidente14. A partir da proposta dos presidentes da Associação Brasileira de 

Imprensa (ABI) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e apoiado pela população, o 

processo de impeachment de Fernando Collor foi autorizado pela Câmara dos Deputados no dia 

29 de setembro de 1992. Assim, tornou-se o primeiro processo de impedimento no Brasil. Dessa 

forma, em 2 de outubro de 1992, foi afastado do cargo. Antes que o julgamento estivesse 

concluído, ele renunciou, no dia 29 de dezembro de 1992, e durante oito anos ficou impedido 

de ingressar na vida política, assumindo a presidência o seu vice-presidente, Itamar Franco14. 

Na área econômica, o Ministério da Fazenda havia sido ocupado por três ministros, 

porém, em maio de 1993, foi empossado no cargo o então senador da República Fernando 

Henrique Cardoso, implementando um plano econômico denominado Plano Real, que previa o 

controle inflacionário e a estabilização econômica. Fernando Henrique Cardoso, enquanto 

negociava com o Congresso, conseguiu um acordo da dívida externa com os bancos credores15. 
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 Com isso, o Governo Federal adotou medidas visando conter os gastos, 

privatizando empresas estatais, tais como a Companhia Nacional de Siderurgia, reduziu o 

consumo com o aumento das taxas de juros e baixou os preços dos produtos por meio da 

abertura da economia a competição internacional. Ao final do governo Itamar, 17 processos de 

desestatização haviam sido concluídos, resultando em uma arrecadação surpreendente de US$ 

4,7 bilhões aos cofres públicos15. 

Após a assinatura do TA, era necessária a implantação do MERCOSUL, e, para 

isso, tornava-se essencial a criação de uma legislação específica que estivesse alinhada com o 

processo de integração proposto. Iniciou-se a criação de uma organização interna e estruturação 

do MERCOSUL, formado por algumas instituições que detêm funções específicas e buscam 

assegurar o bom andamento e o desenvolvimento do Bloco. Em seguida, foram surgindo os 

documentos oficiais que buscavam garantir o processo de integração (Figura 02). 

Figura 02. Do Tratado de Assunção ao Protocolo de Ouro Preto 

 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

Ainda em 1991, foi firmado um Acordo de Complementação Econômica n.º 18 no 

âmbito da ALADI, que buscou facilitar a criação das condições necessárias para o 

estabelecimento do mercado comum a ser estabelecido em conformidade com o TA, de 26 de 
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março de 1991. O Acordo apresentava como principais instrumentos durante o período de 

transição: liberalização do comércio, com redução de tarifas automáticas, acompanhadas pela 

eliminação de medidas de efeito equivalente ou restrições não tarifárias progressiva, linear, bem 

como outras restrições ao comércio entre os Estados Partes, para chegar a 31 de dezembro de 

1994 com tarifa zero, sem restrições não tarifárias sobre todas as tarifas; coordenação de 

políticas macroeconômicas e gradualmente convergente com a redução programas de tarifas e 

eliminação de restrições não tarifárias listadas anteriormente; tarifa externa comum que 

incentiva a competitividade externa dos signatários; e adoção de acordos setoriais de modo a 

otimizar o uso e mobilidade de fatores de produção e a atingir escalas operacionais eficientes16. 

Com o objetivo de facilitar a implementação do Mercado Comum, o Tratado de 

Assunção também previu a criação da Comissão Parlamentar Conjunta (CPC) do MERCOSUL, 

que aconteceu em setembro de 1991, a qual era formada por até 16 (dezesseis) de cada Estado 

Parte, e igual número de suplentes, que eram designados pelos respectivos Parlamentos 

nacionais, de acordo com seus procedimentos internos, cujas funções principais eram de 

acelerar os procedimentos internos para a entrada em vigor das normas dos órgãos do 

MERCOSUL, assim como no auxílio da harmonização de legislações com os países. Com a 

CPC, os Poderes Executivos dos Estados Partes manteriam seus respectivos Poderes 

Legislativos informados sobre a evolução do Mercado Comum17. Em 2007, a CPC foi 

substituída pelo Parlamento do Mercosul. 

Áreas de Controle de Fronteiras e seus desdobramentos 

Um ponto de grande discussão do Grupo Mercado Comum era a área de fronteira, 

no que se refere ao controle de integração ou não. O Controle de Integração pode ser de 

integração total, quando as autoridades de cada país competentes exercem todas as atividades 

com relação aos controles aduaneiros, migratórios, sanitários (saúde humana), fitossanitários, 
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zoo-sanitários e de transportes; e de integração parcial, quando algum dos controles não é 

exercido pela autoridade do país limítrofe18. 

Em abril de 1991, logo após a assinatura do TA, o GMC, através da Resolução no 

02/1991, implementou Área de Controle Integrado (ACI) em pontos habilitados para o 

transporte internacional dos países do MERCOSUL, para agilizar e facilitar o trânsito de 

pessoas e mercadorias, além de reduzir os custos e o tempo para os trâmites pertinentes19. 

A partir de então, uma série de resoluções foram discutidas e aprovadas, como a 

Resolução no 03/1991, quando essa atenção à fronteira alfandegária passou a ser permanente20. 

No ano seguinte, por meio da Resolução no 01/1992, decidiu-se instalar novos controles 

fronteiriços integrados nas passagens de fronteira entre as cidades de Paso de los Libres 

(Argentina)-Uruguaiana (Brasil); Puerto Iguazu (Argentina)-Foz do Iguaçu (Brasil); Foz do 

Iguaçu-Ciudad del Este (Paraguai); Ponta Porã (Brasil)-Pedro Juan Caballero (Paraguai) e 

Clorinda (Argentina)-Puerto Falcón (Paraguai). Além disso, ficou determinado que todos os 

controles fronteiriços integrados implementados ou a implementar deveriam estar plenamente 

operacionais antes de 1 de Janeiro de 199321. 

Esses pontos de controles fronteiriços passaram a ser nominados a partir 1994 e no 

Brasil seriam realizados pelo Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, 

Departamento de Transporte Rodoviários do Ministério dos Transportes, Secretaria da Receita 

Federal, Ministério da Fazenda, Coordenação de Portos, Aeroportos e Fronteiras do Ministério 

da Saúde, Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério de Agricultura e Reforma Agrária 

– Resolução no 03/199422. 

Em 1993, os pontos de fronteira com o Brasil ACI Trânsito Vicinal e Turismo eram: 

a) Fronteira Brasil-Argentina 

a. Foz do Iguaçu (Brasil)/Puerto Iguazú (Argentina) 

b. Uruguaiana (Brasil)/ Paso de Los Libres (Argentina) 
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b) Fronteira Brasil-Paraguai 

a. Foz do Iguaçu (Brasil)/ Ciudad del Este (Paraguai) 

b. Ponta Porã (Brasil)/Pedro Juan Caballero (Paraguai) 

c. Mundo Novo (Brasil)/ Salto Del Guairá (Paraguai) 

c) Fronteira Brasil-Uruguai 

a. Barra do Quaraí (Brasil) / Bella Unión (Uruguai) 

b. Quaraí (Brasil)/ Artigas (Uruguai) 

c. Santana do Livramento (Brasil)/ Rivera (Uruguai) 

d. Aceguá (Brasil)/ Aceguá (Uruguai) 

e. Jaguarão (Brasil)/Rio Branco (Uruguai) 

f. Chuí (Brasil)/Chuy (Uruguai) 

Com a Resolução no 08/1994, foi ampliado o controle fronteiriço de cargas em 

transporte rodoviário entre Brasil-Uruguai, contudo não foram alterados os pontos de fronteira 

com o Brasil anteriormente descrito23, incorporando, assim, as ACI Cargas – Modal 

Rodoviário. 

O controle de fronteiras era algo urgente, e prioritário e a Resolução no 111/1994 

veio para garantir recursos humanos e financeiros para o pleno funcionamento desse controle. 

Os horários de funcionamento foram estabelecidos pela Resolução no 127/1994 nos dias úteis, 

de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial de funcionamento dos serviços das várias 

agências envolvidas nas ACI24,25. 
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Figura 03: Áreas de Controle Integrado de Trânsito Vicinal e Turismo, 1994.

 

A) Puerto Iguazú; B) Foz do Iguaçu; C) Paso de Los Libres; D) Ciudad del Este; E) Pedro Juan Caballero; F) Mundo Novo; G) Salto Del Guairá; H) Bella Unión; I) Quaraí; J) 

Rivera; K) Aceguá; L) Rio Branco; M) Chuy 
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A Decisão no 05/1993 aprovou o Acordo para a Aplicação dos Controles Integrados 

na Fronteira entre os países do MERCOSUL, denominado Acordo de Recife. Os Estados Partes 

do MERCOSUL conscientes da necessidade de adotar uma norma comum, que atendesse aos 

princípios essenciais do TA, e tendentes ao mais eficaz aproveitamento dos recursos 

disponíveis, à melhora de suas interconexões e não cumprimento de estabelecido no 

Cronograma de Las Leñas, a respeito do controle integrado em fronteira, acordaram as medidas 

técnicas e operacionais que regulavam o marco geral do referido controle26. 

A partir do Acordo de Recife, o controle do país de saída realizar-se-ia antes do 

controle do país de entrada. Desta forma os funcionários competentes de cada país exerceriam, 

na ACI, seus respectivos controles aduaneiros, migratórios, sanitários e de transporte. Para isso, 

fez-se necessário que a jurisdição e a competência dos órgãos e dos funcionários de país 

limítrofe considerar-se-iam estendidas até a ACI. Para a realização do controle integrado, 

deveria entender que, quando autorizada a entrada de pessoas e/ou bens, seria outorgada aos 

interessados a documentação cabível que os habilite para o ingresso no território26. 

Tanto as autoridades do país de entrada quanto de saída deverão autorizar a 

mobilidade de pessoas e/ou bens pelas autoridades do país limítrofe. Caso a entrada ou saída 

não esteja autorizada, em razão de disposições legais, regulamentares e/ou administrativas, 

aquelas pessoas e/ou bens deverão regressar ao país de saída. Os órgãos nacionais competentes 

celebrarão acordos operacionais e adotarão sistemas que complementem e facilitem o 

funcionamento dos controles aduaneiros, migratórios, sanitários e de transporte, editando, para 

isto, os pertinentes atos, para aplicação26. 

Em 27 de junho de 1992, através da Decisão no 01/1992, foi aprovado o cronograma 

de medidas a serem adotadas antes de 31 de dezembro de 1994, a fim de assegurar o pleno 

cumprimento dos objetivos estabelecidos no TA para o período de transição, denominado 

Cronograma de Las Leñas27, além de medidas adicionais, por meio da Decisão no 02/199228, 



35 
 

sendo solicitada prorrogação do cronograma através das Resoluções no 33/1992 e 48/199229,30. 

No ano seguinte, por duas vezes, com as Decisões no 01/1993 e 09/1993, foram realizados 

ajustes no Cronograma de Las Leñas, e mais duas prorrogações foram firmadas, Resoluções no 

04/93 e 61/9331, 32, 33, 34 em atendimento a solicitação de alguns grupos de trabalho para efeito 

de seu melhor cumprimento. 

O TA, em 1991, já estabelecia a ideia de uma futura área de livre circulação de 

pessoas, visto que o MERCOSUL é muito mais do que a corrente de comércio que entrelaça 

seus constituintes, entretanto o avanço nos primeiros anos foi pequeno, pois os esforços se 

concentraram na liberalização comercial, ficando as migrações laborais condicionadas a uma 

visão no âmbito da segurança, deixando de lado uma abordagem integral sobre sua dimensão 

como direito humano35. 

A Resolução no 38/1993 decide pela criação de um Grupo “Ad Hoc” para analisar 

a viabilidade de elaborar um documento único que permita aos nacionais dos Estados Partes do 

MERCOSUL viajar dentro de seus respectivos territórios e para terceiros países, com 

apresentação de um resultado de sua análise antes de 30 de outubro de 199338. 

Em dezembro de 1994, com a Resolução no 112/1994, o GMC aprova as 

características comuns que devem conter os documentos de identificação para a circulação entre 

os Estados Partes e, com a Resolução no 114/1994, resolve quais seriam as características 

comuns que os passaportes para circulação nos Estados Partes deveriam ter36,37. 

As autoridades dos organismos competentes que adotarão as medidas tendentes a 

assegurar a instrumentação do que foi estabelecido apontadas nas duas resoluções anteriores 

são: na Argentina: Registro Nacional de Pessoas, Direção Nacional de Migração e Polícia 

Federal da Argentina, subordinada ao Ministério do Interior; no Brasil: Departamento de Polícia 

Federal, dependente do Ministério da Justiça; no Paraguai: Departamento de Identificações e 
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Departamento de Migrações, funcionários da Polícia Nacional; e no Uruguai: Direção Nacional 

de Identificação Civil e Direção Nacional de Migração, funcionários do Ministério do Interior. 

A autenticidade dessa documentação de viagem dos nacionais dos Estados Partes 

seria realizada com a troca direta de informações entre organizações competentes de cada 

Estado Parte, a fim de garantir os direitos pessoais de seus detentores, como estabelecido na 

Resolução no 113/9439. 

As organizações competentes fazem troca direta de informações dos documentos a 

seguir descritos, de acordo com sua competição específica: 

 Argentina: Registro Nacional das Pessoas; Documento de Identidade Nacional 

(DNI). Caderno Cívico (LC); Livro de Inscrição (LI); Polícia Federal; 

Passaporte Bilhete de Identidade (CI.) e Direção Nacional de Migração. 

 Brasil: Departamento de Polícia Federal; Passaporte; Carteira de Identidade 

(Centralização da informação com os governos estaduais); Departamento de 

Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras (D.P.M.A.F.). 

 Paraguai: Departamento de Identificação – Polícia Nacional; Passaporte; 

Carteira de identidade; Departamento de Migrações – Polícia Nacional. 

 Uruguai: Direção Nacional de Identificação Civil; Passaporte; Carteira de 

identidade; Direção Nacional de Migração. 

Em 05 de agosto de 1994, foi aprovada, por meio da Decisão no 07/1994, a Tarifa 

Externa Comum (TEC), que consiste em uma mesma tarifação sobre produtos exportados para 

países de fora do Bloco, evitando a concorrência e privilegiando os parceiros comerciais 

existentes dentro do próprio acordo. Segundo as diretrizes estabelecidas, desde 1992, a TEC 

deveria incentivar a competitividade dos Estados Partes e seus níveis tarifários na busca de 

contribuir para evitar a formação de oligopólios ou de reservas de mercado. Além disso, deveria 

atender aos seguintes critérios:  
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a) ter pequeno número de alíquotas; 

b) baixa dispersão; 

c) maior homogeneidade possível das taxas de promoção efetiva (exportações) e de 

proteção efetiva (importação); 

d) que o nível de agregação para o qual seriam definidas as alíquotas fosse de seis 

dígitos40. 

Como previsto no Tratado de Assunção, a partir de 01/01/95, os quatro Estados 

Partes do MERCOSUL adotaram a TEC, com base na Nomenclatura Comum do MERCOSUL 

(NCM), com os direitos de importação incidentes sobre cada um desses itens. A aprovação da 

TEC também incluiu alguns mecanismos de ajuste das tarifas nacionais, por meio de Listas de 

Exceções, com prazos definidos para convergência aos níveis da TEC. Os Estados Partes e os 

Associados ao MERCOSUL diferenciam-se pela adesão da TEC, adotada apenas pelos Estados 

Partes, que são também aqueles responsáveis pelas principais decisões, incluindo a aprovação 

do ingresso de novos países membros. 

Ainda em 1994, o GMC publicou uma Resolução estabelecendo normas para o 

tráfego de circulação de veículos comunitários do MERCOSUL de uso particular exclusivo dos 

turistas. Seriam considerados veículos comunitários do MERCOSUL: carros, motocicletas, 

bicicletas motorizadas, caravanas, reboques, embarcações de recreio e de desporto e outros 

veículos similares, que são inscritos e matriculados em qualquer dos Estados Partes41. 

A Resolução no 131/1994 resolvia que os veículos comunitários do MERCOSUL 

para uso exclusivo de turistas circulariam livremente no território dos Estados Partes sem 

necessidade do cumprimento de quaisquer formalidades aduaneiras, sem prejuízo dos controles 

seletivos que poderiam praticar as autoridades competentes em relação à conformidade com as 

condições e exigências do presente regime. Eles deveriam ser conduzidos somente pelo 
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proprietário ou pessoa autorizada de acordo com a legislação em vigor, desde que fossem 

residentes nos Estados Partes do registro41. 

Diante das Controvérsias 

Ao longo dos desdobramentos dos dispositivos normativos do MERCOSUL, a 

sistemática de solução das controvérsias que pudessem surgir entre os Estados Partes sobre a 

interpretação e a aplicação ou o não cumprimento das disposições contidas no TA, dos acordos 

celebrados no âmbito dele, bem como das decisões do Conselho do Mercado Comum e das 

Resoluções do GMC, eram submetidas aos procedimentos de solução estabelecidos no 

Protocolo de Brasília, resultado da Decisão no 01/199142. 

Esse protocolo previa que Estados Partes, em caso de controvérsia entre eles, 

procurariam resolvê-la, antes de tudo, mediante negociações diretas. Caso as negociações 

diretas não alcançassem um acordo ou se a controvérsia fosse solucionada apenas parcialmente, 

qualquer dos Estados Partes na controvérsia poderia submetê-la à consideração do GMC. Em 

última instância, um Tribunal Arbitral “Ad hoc” poderia ser convocado, se ainda persistisse o 

impasse. 

Em dezembro de 1994, com a Resolução no 130/1994, o GMC resolve solicitar que 

o Grupo “Ad Hoc” sobre Aspectos Institucionais passasse a acompanhar os procedimentos para 

a solução de controvérsias e a utilizar interpretação uniforme das fontes legais do MERCOSUL, 

bem como sua aplicação e cumprimento43. 

O mecanismo de solução de controvérsias do MERCOSUL foi acionado diversas 

vezes, e, durante a vigência do Protocolo de Brasília, nove laudos arbitrais foram elaborados. 

A partir de então, uma série de encontros internacioanis foi realizada para proceder o debate 

acerca de um projeto de reformas ao sistema de solução de controvérsias do MERCOSUL. 

Nesse cenário, o texto do Protocolo de Olivos para Solução de Controvérsias no MERCOSUL 

foi assinado, em 2002, e expressamente derrogando o Protocolo de Brasília44. 
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Ainda em agosto de 1994, com a Decisão no 09/1994, foi criada a Comissão de 

Comércio do MERCOSUL como órgão de caráter intergovernamental encarregado de assistir 

ao órgão executivo do MERCOSUL, de zelar pela aplicação dos instrumentos de política 

comercial comum acordados pelos Estados Partes para o funcionamento da União Aduaneira, 

e de efetuar o acompanhamento e a revisão dos temas e matérias relacionadas com as políticas 

comerciais comuns, o comércio intra-MERCOSUL e com terceiros países, ou seja, países que 

não fazem parte do Bloco45. 

Em dezembro do mesmo ano, foi criado o Protocolo de Medidas Cautelares, por 

meio da Decisão no 27/1994, com o objetivo de regulamentar, entre os Estados Partes do TA, o 

cumprimento de medidas destinadas a impedir a irreparabilidade de um dano em relação às 

pessoas, bens e obrigações de dar, de fazer ou de não fazer46. 

Em seguida, foi assinado o Protocolo de Ouro Preto, ainda em dezembro de 1994, 

que concedeu ao MERCOSUL o caráter jurídico e definiu sua estrutura institucional47. Essa 

deveria consolidar a União Aduaneira prevista no Tratado de Assunção, cujo cerne do Bloco 

Econômico deveria ser administrado pelos setores burocrático-estatais dos governos partícipes.  

Em 1993 foi publicada a Resolução no 07/1993 que estabeleceu a criação, no âmbito 

do Grupo Mercado Comum, de um Grupo “Ad Hoc” denominado “Aspectos Institucionais” e, 

por meio da Resolução no 37/1993, a Comissão “Ad Hoc” para Desenvolvimento Regional. 

Esses foram responsáveis para determinar a estrutura institucional definitiva dos órgãos de sua 

administração48,49. 

Assim, o MERCOSUL passou a contar com instituições como o Conselho do 

Mercado Comum (CMC), órgão supremo; o Grupo Mercado Comum (GMC), órgão executivo 

com poder de criar Subgrupos de Trabalho, Comissão Parlamentar Conjunta, Comissão de 

Comércio do Mercosul (CCM) e Foro Consultivo Econômico e Social (FCES), que constituiu 

um caminho para entrada de trabalhadores nas negociações do MERCOSUL. 
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Estavam, portanto, estabelecidas as principais normativas jurídico-institucionais 

para que, efetivamente, houvesse a integração entre os Estados Partes signatários do 

MERCOSUL no âmbito de circulação de mercadorias, assim como de pessoas. Todavia, o 

estabelecimento de promoção de programas conjuntos de capacitação e fortalecimento de 

entidades de saúde formadoras de recursos humanos, a compatibilização dos currículos de 

formação, o reconhecimento da habilitação profissional, registro profissional, a regulação do 

trabalho e os requisitos para exercício da profissão no MERCOSUL foram estabelecidos ao 

longo dos anos através do Subgrupo de Trabalho nº 11 “Saúde” (SGT nº 11 “Saúde”), criado 

pela Resolução no 151/9650, que será objeto de investigações futuras.  

 

Considerações Finais 

 

O MERCOSUL, derivado do Tratado de Assunção, está baseado em estreita 

cooperação intergovernamental. O Bloco preconizou a livre circulação de bens, capital e 

serviços a partir de um sistema normativo que assegurasse condições adequadas de 

concorrência entre os Estados Partes, região propícia para abertura das fronteiras para os 

trabalhadores do MERCOSUL. 
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Capítulo 02 

Sob as fronteiras do MERCOSUL: concepções político-normativas do processo de 

migração entre Estados Partes. 

 

RESUMO 

 

As fronteiras do MERCOSUL são um espaço de grandes movimentos migratórios, 

independente dos motivos que levam os migrantes a deixarem seus países de origem, para 

conquistarem seus objetivos no país de outrem. O objetivo deste trabalho foi identificar, a partir 

das documentações oficiais do MERCOSUL e do Brasil, a legislação que trata da mobilidade 

de pessoas, incluindo áreas de fronteira e documentação necessária, entre os Estados Partes do 

Bloco Econômico Regional no período entre 1991 e 2016. Optou-se por uma investigação 

documental, de abordagem qualitativa, com proposição exploratório-descritiva. Foram 

despendidos documentos oficiais oriundos dos Estados Partes do MERCOSUL, disponíveis no 

site e documentos da legislação brasileira, resultantes dos documentos anteriores, disponíveis 

em sites oficiais no Brasil. A investigação foi efetivada em 26 anos de documentações oficiais 

publicadas cujo foco fora a migração no MERCOSUL. Decidiu-se pela metodologia de análise 

de conteúdo temática para direcionar a eleição do material a ser investigado. Foram 

identificados e apensados ao estudo 41 documentos do MERCOSUL, dentre os quais: 10 

acordos, 18 decisões e 13 resoluções, 19 documentos oficiais brasileiros, uma lei, 16 decretos 

legislativos e presidenciais e duas portarias ministeriais. O MERCOSUL tem buscado fortalecer 

a integração entre seus países constituintes, e, no decorrer dos anos, a procura por uma 

harmonização em suas legislações tem sido uma preocupação, o que é evidenciado ao observar 

o leque de documentos aprovados. Ainda que decorra a aprovação no Bloco, alguns documentos 

passam por um moroso processo até serem regulamentados dentro de cada país. 

 

Descritores: Emigração e Imigração, Áreas de Fronteira, Documentação, Mercosul. 
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ABSTRACT 

 

The borders of MERCOSUR are a space of great migratory movements, regardless of the 

reasons that motivate migrants to leave their countries of origin, to achieve their goals in the 

country of another. The objective of this paper was to identify, from the official MERCOSUR 

and Brazilian documents, the legislation that deals with the mobility of people, including border 

areas and necessary documentation, between the States Parties of the Regional Economic Bloc 

between 1991 and 2016. We opted for a documentary research, with a qualitative approach, 

with an exploratory-descriptive proposition. Official documents originating from the 

MERCOSUR States Parties, available on the website and documents of the Brazilian 

legislation, resulting from the previous documents, were available on official websites in Brazil. 

The investigation was carried out in 26 years of official documentation published focused on 

migration in MERCOSUR. It was decided by the methodology of analysis of thematic content 

to direct the election of the material to be investigated. 41 MERCOSUR documents were 

identified and included in the study, including 10 agreements, 18 decisions and 13 resolutions, 

19 official Brazilian documents, one law, 16 legislative and presidential decrees and two 

ministerial ordinances. MERCOSUR has sought to strengthen integration among its constituent 

countries, and, over the years, the search for harmonization in its legislation has been a concern, 

as evidenced by observing the range of approved documents. Even though the block passes, 

some documents go through a lengthy process until they are regulated within each country. 

 

Descriptors: Emigration and Immigration, Border Areas, Documentation, Mercosur 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) teve sua origem a partir da constituição 

do Mercado Comum entre as Repúblicas da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com a 

assinatura do Tratado de Assunção (TA), em 26 de março de 1991, o qual foi considerado um 

dos mais importantes passos para o processo de integração entre os países latinos. 

Esse tratado foi um marco expressivo não somente para os acordos comerciais entre 

os países da América do Sul, como também para mobilidade das pessoas entre eles. Os Países 

Membros do MERCOSUL podem ser divididos entre Estados Partes, fundadores do Bloco e 

signatários do Tratado de Assunção e Estados Associados, membros da ALADI (Associação 

Latino-Americana de Integração), em que o MERCOSUL tem acordo de livre comércio.  
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Na atualidade, em 2018, os Estados Partes do MERCOSUL são: Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai; e os Estados Associados: são Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, 

Peru e Suriname (SUL, 2018).  

A República Bolivariana da Venezuela solicitou sua incorporação ao Bloco 

Econômico em 2006, entretanto só foi incorporada oficialmente como novo sócio em 12 de 

agosto de 2012, porém, desde 2017 se encontra suspensa de todos os seus direitos e obrigações 

na condição de Estado Parte do MERCOSUL, de acordo com o disposto no segundo parágrafo 

do artigo 5° do Protocolo de Ushuaia, quando no caso de ruptura da ordem democrática em um 

Estado Parte do presente Protocolo, os demais promoverão as consultas pertinentes entre si e 

com o Estado afetado e se as consultas forem infrutíferas, os demais Estados Partes 

considerarão a natureza e o alcance das medidas a serem aplicadas, levando em conta a 

gravidade da situação existente, tendo como consequência  desde a suspensão do direito de 

participar nos diferentes órgãos dos respectivos processos de integração até a suspensão dos 

direitos e obrigações resultantes destes processos (SUL, 1998). A Bolívia, Estado-Associado 

desde 1996, está em processo de adesão ao MERCOSUL com o protocolo assinado por todos 

os Estados Partes desde 2015 e em vias de incorporação pelos congressos dos Estados Partes. 

Os países mercosulinos cresceram em uma região que, historicamente, tem sido um 

espaço de acentuados movimentos migratórios. Os povos circulam através das fronteiras de 

forma contínua desde o nascimento dessas nações (BRASIL, 2010b). Os movimentos 

migratórios podem acontecer decorrente de diversas causas e de acordo com a região, que 

determinará por vezes padrões de migrações diferentes na questão espacial e temporal. Os 

fluxos migratórios entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia foram estabelecidos em 

um período pregresso e ainda persiste até os dias de hoje, entretanto o ímpeto das trocas 

migratórias tem passado por mudanças de acordo com acontecimentos históricos, políticos, 

sociais e econômicos (BERNARDES et al., 2016). 

O início do novo milênio foi caracterizado por fortes fluxos migratórios em todo o 

mundo. De acordo com informações da CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e 

Caribe), a maioria da população migrante presente na região é oriunda da própria América 

Latina. Entre as razões apontadas para o crescimento de emigração intrarregional, estão as 

características culturais, raízes históricas comuns e complementariedade dos mercados laborais 

subjacente aos intercâmbios migratórios (STEFONI, 2018). 

Os migrantes possuem diversas razões para sua decisão em mudar de país, mas uma 

das principais delas é a busca por oportunidades de emprego e renda, visando melhores 

condições de vida e sustento para as famílias (MARTES et al., 2008). 
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Segundo Bernardes et al. (2016), as oportunidades e o estilo de vida são importantes 

para o imigrante decidir seu destino. De acordo com seu estudo, observaram que os imigrantes 

paraguaios, grande parte formada por brasileiros que moravam no Paraguai, viram uma 

oportunidade de explorar a expansão da fronteira agrícola brasileira. Por outro lado, os 

imigrantes argentinos que se deslocam para as grandes cidades provavelmente têm um nível de 

instrução alto para competir no mercado de trabalho. 

De uma forma ou de outra, as migrações no MERCOSUL constituem um fator de 

coesão que impulsiona a integração entre os povos de seus países, indo além da necessidade de 

um fator de produção, de uma união aduaneira e de um Mercado Comum, mas um envolvimento 

econômico e social sustentado e integrado de países que passa pelo compartilhamento de 

experiências entre as pessoas, pela democratização das oportunidades de desenvolvimento e 

inclusão social (MARTES et al., 2008). 

O presente trabalho tem o objetivo de identificar, a partir das documentações 

oficiais do MERCOSUL e do Brasil, a legislação que trata da mobilidade de pessoas, através 

de movimentos migratórios, incluindo áreas de fronteira e documentação necessária, entre os 

Estados Partes do Bloco Econômico Regional, no período de 1991 a 2016. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma investigação documental, de abordagem qualitativa, na tentativa 

de examinar problemas específicos de uma forma mais aberta, buscando gerar informações que 

não poderiam ser obtidas através de outro meio (SIMÕES; MAIA, 2012). 

De acordo com o objetivo, o estudo foi classificado como exploratório-descritivo, 

pois aprofundou o conhecimento sobre a mobilidade de pessoas entre os Estados Partes do 

MERCOSUL (GIL, 2002). 

Foram utilizados documentos provenientes dos seguintes Estados Partes do 

MERCOSUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, divididos em 

tratados, protocolos, acordos, diretrizes, decisões, resoluções, recomendações, emendas e 

memorandos disponíveis no sítio eletrônico oficial do MERCOSUL. A busca dos documentos 

direcionou às leis, decretos e portarias aprovados no Brasil, disponíveis em sites oficiais, como 

Senado Federal, Câmara de Deputados e Ministérios da Saúde, da Fazenda e de Relações 

Exteriores do Brasil. 
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A pesquisa investigou documentos oficiais publicados entre os anos de 1991 e 2016, 

cujo cerne fora a migração no MERCOSUL, no que diz respeito aos pontos de fronteira, a 

legislação que permite essa mobilidade e a documentação necessária. 

Com o propósito de guiar a escolha do material a ser investigado, elegeu-se a 

metodologia de análise de conteúdo temática, obedecendo às fases preconizadas por Bardin 

(SILVA; FOSSA, 2013). 

Os documentos encontrados no site oficial do MERCOSUL foram inicialmente 

selecionados por período e tiveram seus títulos transcritos em planilhas eletrônicas no Microsoft 

Excel, onde foi aplicado um filtro de acordo com as palavras-chave escolhidas: fronteira, 

migração/migrantes, mobilidade, residência e viagem. Em seguida foi realizada uma primeira 

escolha de documentos e uma breve leitura dos títulos, excluindo aqueles cujo conteúdo não 

estava relacionado com tema em questão. 

Foram publicados 3.318 documentos oficiais nos 26 anos abordados na pesquisa, 

com maior frequência (73%) nos dois últimos anos. Dentre os documentos, 33 eram protocolos, 

quatro tratados, 72 acordos, 528 diretrizes, 923 decisões, 1.692 resoluções, 57 recomendações, 

sete memorandos, uma emenda e um entendimento. 

Dentre os documentos encontrados, foram selecionados 83 – 10 acordos, uma 

diretriz, 26 decisões e 46 resoluções. A partir da leitura inicial desses, 41 documentos por fim 

foram selecionados, dentre os quais 10 acordos, 18 decisões e 13 resoluções, os quais foram 

submetidos à análise de conteúdo temática. 

 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

As categorias discorridas neste manuscrito que se referiam a temática investigativa 

foram as fronteiras do MERCOSUL, migração e documentação necessária ao processo 

migratório. Com a leitura dos textos selecionados, foram identificados e adicionados ao estudo 

19 documentos oficiais brasileiros associados à legislação do MERCOSUL, cujo objetivo foi 

Seleção de Documentos

Documentos Iniciais

Primeira Escolha

Segunda Escolha

Terceira Escolha

Documentos Utilizados

Número de Documentos do MERCOSUL

3.318 documentos

83 documentos

54 documentos

41 documentos

41 documentos
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regulamentar no Brasil a legislação aprovada no Bloco Econômico Regional – uma lei, 16 

decretos legislativos e presidenciais e duas portarias Ministeriais.  

Após as informações organizadas, iniciou-se o processo de análise crítica e 

reflexiva, com vista a resgatar as convergências e divergências entre os dados obtidos, 

distribuindo nas seguintes categorias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As fronteiras no MERCOSUL 

 

O termo fronteira, na concepção do senso comum, é sinônimo de limite, em que 

ambos são igualmente vistos tradicionalmente como lugares sujeitos à instabilidade e a 

possíveis conflitos militarizados. Por outro lado, novas concepções reposicionam a fronteira, 

não como simples limite demarcatório, mas enquanto espaço de mútua convivência social 

(SILVA, 2011). 

O território brasileiro tem uma faixa de fronteira extensa (15.719 km), englobando 

Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Ela foi constituída histórica e politicamente e é 

normatizada pela Constituição Federal, que delimita a Faixa de Fronteira como a extensão de 

150 km de largura paralela à linha divisória terrestre brasileira (BONTEMPO; NOGUEIRA; 

GIMENEZ, 2013). 

As relações nessas áreas de fronteira são permeadas por um dinamismo de fluxos e 

redes que se sobrepõem aos limites nacionais (SILVA, 2011), e, ao longo dos anos, fizeram-se 

Fronteira 

Migração 

Documentação 

necessária 
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necessárias demandas estratégicas e diplomáticas para normatizar as relações na área (BRASIL, 

2010a). 

Sob o ponto de vista jurídico-diplomático, o Tratado de Assunção (TA), em 1991, 

já estabelecia a ideia de uma futura área de livre circulação de pessoas, visto que o MERCOSUL 

é muito mais do que a corrente de comércio que entrelaça seus países. Entretanto o avanço nos 

primeiros anos foi pequeno, pois os esforços se concentraram na liberalização comercial, 

ficando as migrações laborais condicionadas a uma visão no âmbito da segurança, deixando de 

lado uma abordagem integral sobre sua dimensão como direito humano (BRASIL, 2010b). 

Dessa forma, a área de fronteira torna-se de um ponto importante e permanente ser 

discutido pelo Grupo do Mercado Comum (GMC), principalmente no que se refere ao controle 

de integração ou não. 

As Áreas de Controle Integrado (ACI) configuravam como pontos estratégicos, 

habilitados para o transporte internacional entre os países do MERCOSUL, com vistas à 

melhoria da agilidade e trânsito de pessoas e mercadorias, e consequente redução de custo e 

tempo. 

Todavia, entre a assinatura do TA e do Protocolo de Ouro Preto (1994), uma cascata 

de resoluções, acordos e diretrizes foi publicada, visto a necessidade de controle das fronteiras 

(Quadro 01). 

Quadro 01: Documentações acerca do controle de fronteiras aprovados entre o TA e o Protocolo 

de Ouro Preto.  

Documento Assunto 

Resolução nº 02/1991 Implementação das fronteiras integradas 

Resolução nº 01/1992 Ampliação de novas ACI 

Resolução nº 08/1994 Ampliação da ACI Brasil - Uruguai 

Resolução nº 114/1994 Garantia de recursos humanos e financeiros 

Resolução nº 127/1994 Estabeleceu dias e horas de funcionamento 

Decisão no 05/1993 Estabeleceu o Acordo de Recife 

Fonte: (MERCOSUL, 1991) (MERCOSUL, 1992) (MERCOSUL, 1994b) (MERCOSUL, 1994e) (MERCOSUL, 

1994f) (MERCOSUL, 1993a). 

 

Em 1997, a fronteira Brasil-Argentina foi alterada com a Resolução nº 08/1997, 

com acréscimo de Capanema (única cabeceira1), Bernardo de Irigoyen (única cabeceira) e Santo 

Tomé (única cabeceira) (MERCOSUL, 1997a). Com a Resolução nº 49/2001, houve o 

                                                           
1 Cabeceira: ponto de fronteira do país em que está localizada uma Área de Controle Integrado (ACI). 
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acréscimo de Santa Helena (única cabeceira) na fronteira Brasil – Uruguai e, em 2007, o 

acréscimo de Alvear/Itaqui (cabeceira a definir) na fronteira Brasil-Argentina, a partir da 

Resolução nº 29/2007 (MERCOSUL, 1997b) (MERCOSUL, 2001; MERCOSUL, 2007). 

Em 2005, por meio do Decreto nº 5.471, o presidente da República Brasileira dispôs 

sobre a execução do Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação 

Econômica nº 36, entre os Governos da República Federativa do Brasil, da República 

Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, Estados Partes do 

MERCOSUL, e o Governo da República da Bolívia, de 30 de dezembro de 2004 (BRASIL, 

2005b). Esse protocolo se incorporaria ao Acordo de Complementação Econômica nº 36 – 

Acordo para a Facilitação do Comércio mediante o estabelecimento de Áreas de Controle 

Integrado nas fronteiras entre os Estados Partes do MERCOSUL e a República da Bolívia 

(SUL, 2004). 

Atualmente, o Brasil apresenta 18 ACIs distribuídas em duas modalidades de 

acordo integrado: ACI Trânsito Vicinal e Turismo (controle de pessoas e veículos) e ACI 

Cargas (controle de importações e exportações entre os Estados Partes) (BRASIL, 2014). A 

Área de Controle Integrada está localizada em pontos de fronteira do país denominada de 

cabeceira (Quadro 02). 

 

Quadro 02: Áreas de Controle Integrado do Brasil com Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia  

segundo a modalidade e situação geográfica. 

 

FRONTEIRA 

Trânsito Vicinal e 

Turístico 

Cargas - Modal 

Rodoviário 

Cabeceira 

Brasil 

Cabeceira 

Outro País 

Cabeceira 

Brasil 

Cabeceira 

Outro País 

BRASIL – ARGENTINA  

Foz do Iguaçu / Puerto Iguazú      

Uruguaiana / Paso de Los Libres      

Capanema / Andresito      

Dionísio Cerqueira / Bernardo de 

Irigoyen 

    

São Borja / Santo Tomé     

Itaqui / Alvear      

BRASIL – PARAGUAI 

Foz do Iguaçu / Ciudad del Este      

Ponta Porã / Pedro Juan Caballero      

Mundo Novo - Guaíra / Salto del 

Guairá 

    

Santa Helena / Puerto Indio      

BRASIL – URUGUAI 

Barra do Quaraí / Bella Unión     
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Quaraí / Artigas      

Santana do Livramento / Rivera      

Aceguá / Aceguá      

Jaguarão / Río Branco      

Chuí / Chuy     

BRASIL – BOLÍVIA 

Corumbá / Puerto Quijarro      

Cáceres / San Matías      
Fonte: elaborado pelas autoras. 

Para o controle migratório, definido pelo Acordo de Recife (MERCOSUL, 1993a), 

a autorização de entrada e saída deverá ser realizada através de documentação hábil de viagem 

que cada uma das Partes Signatárias determinou, ou, ainda, a unificada que, conjuntamente, 

fosse acordada.  

 

Ultrapassando as fronteiras, rompendo limites 

 

O processo migratório traz, dentre seus benefícios, um impulso à integração da 

população de seus países. Entretanto, a incorporação e participação dos povos de sua origem e 

destino submetem-se às políticas migratórias nos dois locais considerando como tais políticas 

são harmonizáveis com o país e a região. 

Por meio da Decisão nº 05/2002 do Conselho do Mercado Comum (CMC), foi 

criado o Grupo Ad Hoc sobre Integração Fronteiriça, subordinado ao GMC. O grupo tinha como 

objetivo criar instrumentos que promovessem uma maior integração das comunidades 

fronteiriças visando à melhoria da qualidade de vida de suas populações (MERCOSUL, 2002a). 

Esse grupo deveria elaborar propostas de instrumentos normativos, ou outros cursos 

de ação, destinados a facilitar as relações entre as comunidades fronteiriças. Tais propostas 

estariam referidas aos intercâmbios comerciais entre localidades fronteiriças dos Estados Partes 

do MERCOSUL e aos aspectos da saúde, educacionais, trabalhistas, migratórios, de transporte, 

de desenvolvimento econômico e outros que tendam a impulsionar a integração entre 

comunidades de fronteira (MERCOSUL, 2002a). 

Considerando a necessidade de fortalecer os vínculos fraternais existentes e a 

importância de instrumentos jurídicos de cooperação que facilitassem os trâmites migratórios 

para os cidadãos dos Estados Partes do MERCOSUL, no sentido de permitir sua regularização 

migratória sem a necessidade de regressar a seu país de origem, o CMC decidiu, através da 

Decisão nº 28/2002, aprovar os acordos emanados da XII Reunião de Ministros de Interior do 

MERCOSUL, da República da Bolívia e da República do Chile, que foram destinados à 

regulação migratória interna (RMI) – Acordo n° 11/2002 (RMI de Cidadãos do MERCOSUL) 
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e Acordo n° 12/2002 (RMI de Cidadãos do MERCOSUL, Bolívia e Chile), assim como 

residência para nacionais – Acordo n° 13/2002 (para Nacionais dos Estados Partes do 

MERCOSUL) e Acordo n° 14/2002 (para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL, 

Bolívia e Chile). 

No Acordo sobre Regularização Migratória Interna de Cidadãos do MERCOSUL, 

consta que os nacionais de um Estado Parte que se encontrem em território de outro Estado 

Parte poderão efetuar a tramitação migratória de sua residência nesse último, sem necessidade 

de sair dele, independentemente da categoria com que ingressou o peticionante e do critério em 

que se pretende enquadrar sua situação migratória. Todos os nacionais de Estados Partes do 

MERCOSUL que desejassem residir no território de outro Estado Parte poderiam gozar de 

residência legal no país de destino sem maiores entraves burocráticos e legais. Foi um grande 

avanço em termos de direitos para os migrantes e houve grandes mobilizações nos Estados 

Partes para sua rápida ratificação e implantação (MERCOSUL, 2002b). 

E, ainda, por meio dos Acordos da Reunião supramencionada, as partes acordaram 

mecanismos de cooperação permanentes na busca de impedir o emprego ilegal dos imigrantes 

no território da outra. Com isso, passariam a adotar cooperação entre os organismos de inspeção 

migratória e trabalhista, destinados à identificação e punição em casos de emprego ilegal de 

imigrantes; sanções efetivas às pessoas físicas ou jurídicas que empreguem nacionais das partes 

em condições ilegais, não afetando os direitos que correspondam aos trabalhadores imigrantes; 

e mecanismos para a detecção e punição de pessoas ou organizações que lucrassem com os 

movimentos ilegais ou clandestinos de trabalhadores imigrantes, que visassem apenas o 

ingresso, a permanência e o trabalho em condições abusivas; campanhas mais frequentes de 

difusão e informação pública, a fim de que potenciais migrantes conhecessem seus direitos 

(MERCOSUL, 2002b). 

No Brasil, o Acordo sobre Regularização Migratória Interna de Cidadãos do 

MERCOSUL foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 923 e pelo Decreto Legislativo nº 928, 

ambos em 2005. O acordo que incluía Bolívia e Chile, três anos após foi firmado no Bloco. 

Quaisquer outros atos que pudessem resultar em revisão ficavam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional, bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Após a assinatura do Acordo de Residência, a questão migratória passou a ser 

abordada mais efetivamente pelo Bloco, com a criação do Foro Especializado Migratório do 

MERCOSUL e Estados Associados (FEM) na XIV Reunião de Ministros do Interior do 
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MERCOSUL, ocorrida em Montevidéu, em novembro de 2003, no qual se busca mediação de 

conflitos migratórios entre Estados participantes e soluções conjuntas aos problemas regionais. 

O Acordo de Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL está 

vigente no Brasil e é a principal norma que possibilita a residência no território nacional para 

argentinos, uruguaios e paraguaios, com direito a trabalho, pelo simples fato de serem nacionais 

de um desses países. 

Todo e qualquer pedido de residência deve estar fundamentado no Acordo de 

Residência para Nacionais do MERCOSUL e deve ser feito nos consulados brasileiros na 

Argentina, Paraguai ou no Uruguai; ou, ainda, no Brasil nos Postos da Polícia Federal. 

Os Estados Associados do Peru, Equador e da Colômbia foram oficializados ao 

Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL através das 

Decisões do CMC, a saber: Decisão nº 04/2011 (Peru), Decisão nº 21/2011 (Equador) e Decisão 

nº 20/2012 (Colômbia). Assim, esse acordo, atualmente, encontra-se em vigência para a 

Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia (MERCOSUL, 

2011a) (MERCOSUL, 2011c) (MERCOSUL, 2012a). 

As limitações da Lei brasileira no 6.815/80 (Lei do Estrangeiro), exigidas nos vistos 

de trabalho e vistos para investidores estrangeiros, que limitavam residência e trabalho, não 

seriam mais aplicadas para mercosulinos, bolivianos e chilenos, nos pontos que conflitavam 

com os novos Acordos para Residência de Nacionais do MERCOSUL, Bolívia e Chile. Esses 

acordos praticamente autorizam livre trânsito com direito à residência permanente, trabalho e 

empreendedorismo (TOMASS, 2012). 

Os Estados Partes poderiam conceder residência temporária ou permanente, em 

conformidade com as categorias migratórias previstas em suas legislações internas. Os conflitos 

que surgissem quanto ao alcance, interpretação e aplicação do presente acordo se solucionariam 

conforme o mecanismo que se encontrasse vigente no momento em que se apresentasse o 

problema e que tivesse sido consensuado entre as partes (MERCOSUL, 2002b). 

A residência temporária poderia ser transformada em permanente quando o 

peticionante se apresentasse perante a autoridade migratória do país de recepção, noventa dias 

antes do vencimento dela, acompanhado da documentação necessária. Caso não houvesse 

apresentação nesse prazo, ficariam submetidos à legislação migratória interna de cada Estado 

Parte (MERCOSUL, 2002b). 

As partes apresentariam suas respectivas regulamentações nacionais sobre 

imigração, assim como, no caso de elaboração, suas últimas modificações, e garantiriam aos 

cidadãos de outros Estados Partes que tiverem obtido sua residência, um tratamento igualitário 
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quanto a direitos civis, de acordo com as respectivas legislações internas (MERCOSUL, 

2002b). 

As pessoas que tivessem obtido sua residência, conforme o disposto no acordo, 

teriam o direito a entrar, sair, circular e permanecer livremente no território do país de recepção, 

mediante prévio cumprimento das formalidades previstas neste, e sem prejuízo de restrições 

excepcionais impostas por razões de ordem pública e segurança pública, além de ter direito a 

exercer qualquer atividade, tanto por conta própria como por conta de terceiros, nas mesmas 

condições que os nacionais do país de recepção, de acordo com as normas legais de cada país. 

Os nacionais das partes e suas famílias gozariam dos mesmos direitos e liberdades 

civis, sociais, culturais e econômicas dos nacionais do país de recepção, em particular o direito 

a trabalhar e exercer toda atividade lícita, nas condições que dispõem as leis; peticionar às 

autoridades; entrar, permanecer, transitar e sair do território das partes; associar-se para fins 

lícitos; e professar livremente seu culto, conforme as leis que regulamentam seu exercício 

(MERCOSUL, 2002b). 

No que concerne à aplicação da legislação trabalhista, os imigrantes gozariam, no 

território das partes, de tratamento igualitário ao que recebem os nacionais do país de recepção, 

especialmente em matéria de remuneração, condições de trabalho e seguro social. As partes 

analisariam a viabilidade de firmar acordos de reciprocidade em matéria previdenciária. Além 

disso, também teriam direito a transferir livremente, ao seu país de origem, sua renda e suas 

economias pessoais, em particular os valores necessários ao sustento de seus familiares, em 

conformidade com as normativas e legislação interna de cada uma das partes (MERCOSUL, 

2002b). 

Os acordos do MERCOSUL permitiam unificar as contribuições e recolhimentos 

feitos à Seguridade Social pelos trabalhadores migrantes para fins da obtenção dos benefícios 

previdenciários. 

No Brasil, os Acordos nº 13/2002 e o nº 14/2002 foram internalizados através dos 

Decretos Legislativos nº 210 (em 2004) e nº 925 (em 2005), respectivamente. Todavia, somente 

sete anos após foi promulgado pelo Presidente da República em 7 de outubro de 2009, o Decreto 

Presidencial nº 6.975. (BRASIL, 2004b) (BRASIL, 2005d) (BRASIL, 2009b). Assim, o Brasil, 

19 anos depois do TA, implementou instrumentos que facilitassem a livre circulação de pessoas. 

O Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL 

buscou a implementação de uma política de livre circulação de pessoas na região e solucionar 

a situação migratória dos nacionais dos Estados Partes na região, a fim de fortalecer os laços 

que unem a comunidade regional, além do combate ao tráfico de pessoas para fins de exploração 
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de mão de obra e aquelas situações que impliquem degradação da dignidade humana (BRASIL, 

2009b). 

Assim sendo, para obter residência legal em um outro Estado Parte, segundo 

Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL, seria necessária 

a comprovação de sua nacionalidade e apresentação de documentação comprobatória, como:  

a) passaporte válido e vigente ou carteira de identidade ou certidão de nacionalidade 

expedida pelo agente consular do país de origem, credenciado no país de 

recepção, de modo que reste provada a identidade e a nacionalidade do 

peticionante; 

b) certidão de nascimento e comprovação de estado civil da pessoa e certificado de 

nacionalização ou naturalização, quando for o caso; 

c) certidão negativa de antecedentes judiciais e/ou penais e/ou policiais no país de 

origem ou nos que houver residido o peticionante nos cinco anos anteriores à sua 

chegada ao país de recepção ou seu pedido ao consulado, segundo seja o caso; 

d) declaração de ausência de antecedentes internacionais penais ou policiais; 

e) certificado de antecedentes judiciais e/ou penais e/ou policiais do peticionante 

no país de recepção; 

f) certificado médico expedido por autoridade médica migratória ou outra 

autoridade sanitária oficial do país de origem ou de recepção, segundo equivalha, 

no qual conste a aptidão psicofísica do peticionante, em conformidade com as 

normas internas do país de recepção, se exigido; e 

g) pagamento de uma taxa de serviço, conforme disposto nas respectivas legislações 

internas (MERCOSUL, 2002b). 

Como medida para prevenir e combater o tráfico ilícito de migrantes entre os países 

do MERCOSUL, ou seja, a facilitação da entrada ilegal de uma pessoa, que seria o ingresso 

sem ter cumprido os requisitos necessários para entrar legalmente no Estado Parte receptor, 

foram aprovados, através da Decisão nº 37/2004, o texto do projeto de Acordo contra o Tráfico 

Ilícito de Migrantes, entre os Estados Partes do MERCOSUL, e o texto do projeto de Acordo 

contra o Tráfico Ilícito de Migrantes, entre os Estados Partes do MERCOSUL, a República da 

Bolívia e a República do Chile (MERCOSUL, 2004a). 

O primeiro acordo foi assinado pelos Estados Partes signatários do MERCOSUL. 

O propósito seria prevenir e combater o tráfico ilícito de migrantes, bem como promover a 

cooperação e intercâmbio de informação entre seus Estados Partes com esse fim. Nesse acordo, 

os Estados Partes adotariam as medidas legislativas, regulamentares e administrativas que 
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seriam necessárias para tipificar como ilícito. Em seguida, através da mesma decisão, os 

Estados Associados Bolívia e Chile passaram a fazer parte do acordo. 

A internalização do Acordo contra o Tráfico Ilícito de Migrantes, entre os Estados 

Partes do MERCOSUL, Bolívia e Chile foi aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 568, 

do Congresso Nacional, em 2010, e promulgado pelo Decreto Executivo nº 7.953, três anos 

depois. 

Na busca de criar instrumentos que promovam a maior integração das comunidades 

fronteiriças, visando à melhoria da qualidade de vida de suas populações, Brasil e Argentina 

resolveram estabelecer um Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas, em 2005 

(BRASIL, 2005a). Esse acordo se aplicaria aos nacionais das partes com domicílio nas áreas de 

fronteiras estabelecidas, sempre que fossem titulares da carteira de trânsito vicinal fronteiriço 

(TVF) emitida conforme previsto, e somente quando se encontrassem domiciliados dentro dos 

limites previstos neste Acordo. As partes poderiam consentir que os benefícios do presente 

acordo pudessem ser estendidos em seus respectivos países aos residentes permanentes de 

outras nacionalidades (BRASIL, 2005a). 

Para a obtenção da credencial TVF, os beneficiários deveriam apresentar, além do 

requerimento e comprovante de pagamento de taxa, comprovante de domicílio, documento de 

identidade vigente e, em caso de menor de idade, autorização de viagem concedida pelos pais 

ou por quem exerça sua representação legal, perante escrivão público ou autoridade competente, 

ou pela apresentação do formulário específico, conforme a legislação interna de cada Estado 

Parte (MERCOSUL, 2000a). 

A carteira de TVF pode ser solicitada dos nacionais de uma das partes às 

autoridades competentes da outra, com validade de cinco anos, e prorrogada por igual período 

e, por fim, concedida por tempo indeterminado. Essa carteira não substitui o documento de 

identidade emitido pelas partes, cuja apresentação poderia ser exigida ao titular. A emissão da 

carteira competiria ao Departamento da Polícia Federal, no Brasil, e ao Departamento Nacional 

de Migrações, na Argentina (BRASIL, 2005a). 

Pelo acordo, os titulares da carteira de TVF gozariam dos seguintes direitos nas 

localidades fronteiriças vinculadas da parte emissora da carteira: exercício de trabalho, ofício 

ou profissão, gozando de iguais direitos trabalhistas e previdenciários e cumprindo as mesmas 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias que delas emanam; acesso ao regime de 

comércio fronteiriço de mercadorias ou produtos de subsistência, segundo as normas 

específicas; acesso ao ensino público e atendimento médico nos serviços públicos de saúde em 

condições de gratuidade e reciprocidade. A carteira de TVF seria cancelada em qualquer 
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momento pela autoridade emissora quando ocorram situações de perda da condição de 

domiciliado, condenação penal em qualquer das partes ou em terceiro país, constatação de 

fraude ou utilização de documentos falsos ou ainda por condenação por infrações aduaneiras 

(BRASIL, 2005a). 

O acordo entre a Brasil e a Argentina sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas foi 

aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 145, em 2011, e 

promulgado pela presidenta Dilma Rousseff, em 2016, através do Decreto Presidencial nº 

8.636/2016 (BRASIL, 2011) (BRASIL, 2016). Um acordo semelhante foi aprovado em 2017, 

entre o Brasil e o Paraguai, denominado Acordo entre a República Federativa do Brasil e a 

República do Paraguai sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas, ainda não internalizado no 

Brasil pelo Congresso Nacional e Presidência da República, visto que foi encaminhado ao 

Congresso Nacional em 11 de setembro de 2018. 

As Localidades Fronteiriças Vinculadas estabelecidas nesses acordos, em 2014, 

passaram a ser chamadas cidades-gêmeas, as quais eram municípios cortados pela linha de 

fronteira que apresentavam potencial de integração econômica e cultural. Atualmente, o Brasil 

apresenta 32 cidades-gêmeas em toda sua fronteira, sendo que metade está localizada na Região 

Sul e perfaz fronteira com Argentina, Paraguai e Uruguai, a saber: Paraná: Barracão (PR), 

Santo Antônio do Sudoeste (PR), Foz do Iguaçu (PR) e Guaíra (PR); Santa Catarina: Dionísio 

Cerqueira (SC) e Rio Grande do Sul: Aceguá (RS), Barra do Quaraí (RS), Chuí (RS), Itaqui 

(RS), Jaguarão (RS), Porto Xavier (RS), Quaraí (RS), Santana do Livramento (RS), São Borja 

(RS), Uruguaiana (RS) e Porto Mauá (RS). 

Em junho de 2008, Buenos Aires sediou o Seminário sobre a Livre Circulação de 

Trabalhadores e a Integração Fronteiriça, que veio fortalecer a convicção sobre a importância 

da livre circulação dos trabalhadores para a integração regional, garantindo que todos os 

trabalhadores e trabalhadoras do MERCOSUL tenham acesso a um trabalho formal sem 

discriminação e com igualdade de oportunidades. Nesse evento, foi elaborada uma Cartilha 

Como Trabalhar nos Países do MERCOSUL – Guia Dirigido aos Nacionais dos Estados Partes 

do MERCOSUL, com informações básicas para os cidadãos do MERCOSUL, em particular 

para aqueles com pretensões de trabalhar em outro país do Bloco. Esse foi mais um esforço 

para integração e harmonização das políticas de inspeção e de formação profissional (SUL, 

2008). 
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Documentação para formalização dos processos migratórios 

 

Diante de todas as questões referentes à regularização migratória, era necessário 

padronizar uma documentação que facilitasse a livre circulação de pessoas entre os países. 

Dessa forma, a Resolução nº 38/1993 decidiu pela criação de um Grupo Ad Hoc para analisar 

a viabilidade de elaborar um documento único que permitisse aos nacionais dos Estados Partes 

do MERCOSUL viajarem dentro de seus respectivos territórios e para terceiros países 

(MERCOSUL, 1993b).  

Com a Resolução nº 112/1994, o GMC resolveu aprovar as características comuns 

que devem conter os documentos de identificação para circulação entre os Estados Partes, e as 

características comuns dos passaportes foram deliberadas na Resolução nº 114/1994 

(MERCOSUL, 1994c) (MERCOSUL, 1994e). 

A autenticidade dessa documentação de viagem dos nacionais dos Estados Partes 

seria realizada através de troca direta de informações entre organizações competentes de cada 

Estado Parte, a fim de garantir os direitos pessoais de seus detentores, como estabelecido na 

Resolução nº 113/1994 (MERCOSUL, 1994d). De acordo com essa resolução, as organizações 

competentes fariam troca direta de informações de acordo com sua competência específica. 

As autoridades que assegurariam o cumprimento do que fora estabelecido são, na 

Argentina, o Registro Nacional de Pessoas, Direção Nacional de Migração e Polícia Federal da 

Argentina, subordinada ao Ministério do Interior; no Brasil, o Departamento de Polícia Federal, 

dependente do Ministério da Justiça; no Paraguai, os Departamento de Identificações e de 

Migrações, funcionários da Polícia Nacional; e, no Uruguai, a Direção Nacional de 

Identificação Civil e Direção Nacional de Migração, funcionários do Ministério do Interior. 

Com a Resolução nº 44/1994, a República Argentina declarou como documentos 

de identificação pessoal para o traslado de pessoas entre os Estados Partes o Certificado de 

Reservista, a Carteira Cívica, o Documento Nacional de Identidade, a Cédula de Identidade 

expedida pela Polícia Federal e o passaporte. Dessa forma, perderiam a validade como 

documentos hábeis de viagem as Cédulas de Identidade expedidas pelos Governos Provinciais. 

Contudo, esses documentos foram suprimidos após dia 1º de janeiro de 1997, de acordo com a 

comunicação emitida pela Direção Nacional de Migrações da República Argentina, através da 

Resolução nº 02/1995 (MERCOSUL, 1994g). 

No sentido de centralizar o sistema de intercâmbio de informação relativo à 

autenticidade dos documentos de viagem dos cidadãos nacionais dos Estados Partes, a fim de 

obter uma comunicação direta e uma resposta imediata entre os organismos emissores, criou-
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se, através da Resolução nº 59/1996, os Centros de Consulta de Documentos Pessoais do 

MERCOSUL (C.C.D.P.) em cada Estado Parte, os quais canalizariam os relatórios vinculados 

à identificação das pessoas, com sede nas capitais dos Estados Partes (MERCOSUL, 1996a). 

Os organismos que instrumentariam, em cada Estado Parte, o funcionamento 

interno dos Centros eram na Argentina – Registro Nacional das pessoas na Polícia Federal e 

Direção Nacional de Migrações; Brasil – Departamento de Polícia Federal, Divisão de Polícia 

Marítima e Aérea e de Fronteira (DPMAF); Paraguai – Departamento de Identificações – 

Polícia Nacional e Departamento Migrações – Polícia Nacional; Uruguai – Direção Nacional 

de Identificação Civil e Direção Nacional de Migração (MERCOSUL, 1996a). 

Os CCDP deveriam facilitar e solicitar aos Estados Partes informações sobre todas 

as pessoas que tenham domicílio no Território do Estado Parte ou em sua jurisdição, e de todos 

os cidadãos, não importando onde residam (MERCOSUL, 1996a). Para tal, o funcionamento 

dos CCDP seriam 24 horas por dia, sete dias por semana. 

Ainda em relação aos documentos hábeis de cada Estado Parte para o traslado entre 

os países do MERCOSUL, a Resolução nº 63/1996 resolveu reconhecer a validade dos 

documentos de identificação pessoal de cada Estado Parte para o traslado de pessoas dentro dos 

países do MERCOSUL, estabelecendo que os estrangeiros residentes legais nos Estados Partes 

deveriam usar o passaporte de sua nacionalidade para ingressar ao país que exija visto consular 

(MERCOSUL, 1996b). Para dar cumprimento à presente Resolução retromencionada, foram 

realizados, no Brasil, a exclusão da DPMAF e o acréscimo de Governos Estaduais. 

Dessa forma, os documentos utilizados pelos países passaram a ser: na Argentina, 

Certificado de Reservista, Carteira Cívica, Documento Nacional de Identidade, Carteira de 

Identidade expedida pela Polícia Federal, Passaporte e Carteiras de Identidade emitidas pelos 

Governos Provinciais (até 1/01/97); no Brasil, Carteira de Identidade expedida por cada Estado 

Parte com validade nacional, Carteira de Identidade para estrangeiro expedida pela Polícia 

Federal e Passaporte; no Paraguai, Carteira de Identidade e Passaporte; e no Uruguai, Carteira 

de Identidade e Passaporte. 

Ainda nesse ano, mais uma mudança foi realizada com a exclusão do Documento 

Nacional de Identidade da Argentina e a inserção do Instituto Nacional de Identificação e a 

especificação dos Institutos de Identificação Estadual no Brasil, através da Resolução nº 

75/1996 (MERCOSUL, 1996c). 

Com o objetivo de facilitar que as pessoas de localidade contígua do(s) país(es) 

vizinho(s) pudessem cruzar a fronteira por meio de um processo ágil e diferenciado, em relação 

a outras categorias de migrantes, foi criado o Acordo nº 17/1999 – Acordo sobre Trânsito 
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Vicinal Fronteiriço entre os Estados Partes do MERCOSUL, aprovado pela Decisão nº 18/1999 

do CMC (SUL, 1999) (MERCOSUL, 1999a). 

Esse acordo estabelecia que os cidadãos nacionais ou naturalizados de um Estado 

Parte, ou seus residentes legais nacionais ou naturalizados de outro Estado Parte, domiciliados 

em localidades contíguas de dois ou mais Estados Partes, poderiam obter a credencial de 

Trânsito Vicinal Fronteiriço, que permitiria a seu titular cruzar a fronteira, com destino à 

localidade contígua do(s) país(es) vizinho(s), mediante um processo ágil e diferenciado, em 

relação a outras categorias de migrantes. A obtenção da credencial seria voluntária, e não 

substituiria o documento de identidade cuja apresentação poderia ser, eventualmente, solicitada 

ao titular. Os Estados signatários do presente acordo que tenham fronteiras comuns poderiam 

definir a área de cobertura geográfica da credencial, bem como o prazo de permanência por ela 

garantido (MERCOSUL, 1999a). 

O CMC deliberou decisões acerca do trânsito entre municípios vizinhos dos Estados 

Partes a partir da Decisão nº 19/1999, que aprovou a assinatura do Entendimento sobre Trânsito 

Vicinal Fronteiriço entre os Estados Partes do MERCOSUL, Bolívia e Chile (MERCOSUL, 

1999b); e a Decisão nº 14/2000 – Trânsito Vicinal Fronteiriço entre os Estados Partes do 

MERCOSUL (MERCOSUL, 2000a). 

Através do Acordo nº 9/2000, houve a definição sobre quem poderia ser beneficiado 

pelo Regime de Trânsito Vicinal Fronteiriço, assim como também fixou acordos bilaterais ou 

trilaterais entre os Estados Partes que possuam fronteiras comuns (MERCOSUL, 2000a). 

Toda infração, em que incorrerem os beneficiários, à normativa vigente no país de 

ingresso e às previsões do presente convênio poderia ser motivo de cancelamento do regime, 

sem prejuízo das penalidades previstas nas correspondentes legislações migratórias 

(MERCOSUL, 2000a). 

A regulamentação do Regime do TVF também foi estendida à Bolívia e ao Chile 

através do Acordo nº 10/2000 da Reunião de Ministros do Interior do MERCOSUL, aprovada 

através da Decisão nº 15/2000 do CMC (MERCOSUL, 2000b). 

Para melhorar a celeridade na tramitação da documentação, uma nova Decisão fora 

editada e um novo Acordo selado entre os países – Acordo de Dispensa de Tradução de 

Documentos Administrativos para Efeitos de Imigração entre os Estados Partes do 

MERCOSUL. A Decisão nº 44/2000 deliberou que os documentos apresentados a efeitos de 

trâmites imigratórios, referentes à solicitação de vistos, renovação do prazo de estada e 

concessão de permanência, ficam dispensados, nos trâmites administrativos migratórios, da 

exigência de tradução dos seguintes documentos: 
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1) passaporte; 

2) cédula de identidade; 

3) certidões de nascimento e casamento; e 

4) atestado negativo de antecedentes penais (MERCOSUL, 2000c). 

A internalização desse acordo no Brasil deu-se por meio do Decreto Legislativo nº 

887/2005 (BRASIL, 2005c). 

A decisão seguinte incluiu a Bolívia e do Chile no Acordo, passando a ser 

denominado Acordo de Dispensa de Tradução de Documentos Administrativos para Efeitos de 

Imigração entre os Estados Partes do MERCOSUL, a República da Bolívia e a República do 

Chile (MERCOSUL, 2000d). Mais uma vez, fazia-se necessária a internalização desse novo 

Acordo, o qual foi aprovado em 2004, pelo Decreto Legislativo nº 198 e, em 2006, pelo Decreto 

nº 5.852, do Presidente da República do Brasil (BRASIL, 2004a) (BRASIL, 2006). Em 2014, 

a Decisão nº 15/2014 decide aprovar a adesão da República do Peru ao Acordo sobre Dispensa 

de Tradução de Documentos Administrativos para Efeitos de Imigração entre os Estados Partes 

do MERCOSUL, a República da Bolívia e a República do Chile (MERCOSUL, 2014a). 

Com a finalidade de minimizar a burocracia de emissão de vistos, foi aprovado um 

Acordo Sobre Isenção de Vistos entre os Estados Partes do MERCOSUL, que se aplica a 

pessoas pertencentes às seguintes categorias: artistas, professores, cientistas, desportistas, 

jornalistas, profissionais e técnicos especializados (MERCOSUL, 2000e). Esses nacionais de 

qualquer dos Estados Partes com o intuito de desenvolver atividades no âmbito de suas 

categorias respectivas poderiam ter acesso sem visto ao território dos demais Estados Partes 

para múltiplos ingressos por estadas de até noventa dias corridos, prorrogáveis por igual 

período, no limite de 180 dias anuais. Ambos os períodos serão contados a partir da primeira 

entrada (MERCOSUL, 2000e). Para prazos superiores aos estabelecidos, os nacionais deveriam 

obter o visto correspondente. Não estavam inclusos no presente acordo os trabalhadores 

autônomos ou trabalhadores com vínculo empregatício que recebam remuneração no país de 

ingresso. 

A isenção de vistos não eximia seus beneficiários do cumprimento das demais leis 

e regulamentos migratórios, nem das relativas ao trabalho e tributárias, e das leis e regulamentos 

de controle dos ofícios ou profissões regulamentadas, cujas normas deveriam ser respeitadas 

em seu exercício vigentes em cada Estado Parte (MERCOSUL, 2000e). 

Em 2004, por meio da Decisão nº 38/2004, o CMC decide criar o Documento de 

Viagem Provisório (DVP) MERCOSUL, que habilita unicamente para regressar ao país de 

origem de seu titular, o qual poderia ser estendido pelas Representações dos Estados Partes do 
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MERCOSUL a nacionais de qualquer deles que não contassem com Representações Consulares 

que pudessem conceder Documento de Viagem nacional (MERCOSUL, 2004b). 

Os cônsules expediriam esse documento em um formato uniforme, seguindo as 

especificações para sua confecção, acordadas pelas partes. A criação e validade dos 

Documentos de Viagem Provisório MERCOSUL deveriam ser informadas pelos Estados Partes 

aos terceiros Estados, solicitando sua aceitação. O documento teria validade pelo prazo que o 

cônsul que o concedesse julgasse adequado para o regresso ao país de origem (MERCOSUL, 

2004b). 

No sentido de aperfeiçoar as normas do MERCOSUL sobre os documentos que 

habilitam o trânsito de pessoas no território dos Estados Partes e Associados com vistas a 

proporcionar condições para a livre circulação de pessoas no âmbito comunitário, com a 

Decisão nº 18/2008, o CMC decide aprovar o texto do projeto de Acordo sobre Documentos de 

Viagem dos Estados Partes do MERCOSUL e Estados Associados (MERCOSUL, 2008a). 

O acordo assinado entre os Estados Partes do MERCOSUL, as Repúblicas da 

Bolívia, do Chile, da Colômbia, do Equador, do Peru e a República Bolivariana da Venezuela 

reconhecia a validade dos documentos de identificação pessoal de cada Estado Parte e 

Associado estabelecidos como documento de viagem hábil para o trânsito de nacionais e/ou 

residentes regulares dos países do MERCOSUL em seus territórios (MERCOSUL, 2008a). 

Os estrangeiros com residência regular em algum Estado Parte ou Associado do 

MERCOSUL poderiam transitar com os documentos estabelecidos no território dos Estados 

Partes e Associados do MERCOSUL sempre que, em razão de sua nacionalidade, o visto 

consular não constituísse requisito para ingresso no outro Estado. Não sendo o caso, deveriam 

utilizar o passaporte de sua nacionalidade e o visto correspondente (MERCOSUL, 2008a). 

A Resolução nº 31/2008 revogou a Resolução nº 75/1996, alterando a 

documentação hábil, com a reinserção do Documento Nacional de Identidade na Argentina e a 

exclusão das Cédulas de Identidade concedidas pelos Governos Provinciais, visto que o prazo 

permitido já havia se esgotado. Também especificou os documentos dos novos países que 

fariam parte do acordo: na Colômbia, Passaporte; Cédula de Identidade e Cédula de estrangeiro; 

no Equador, Cédula de Cidadania; Cédula de Identidade (para estrangeiros) e Passaporte; no 

Peru, Passaporte; Documento Nacional de Identidade e Carnê do estrangeiro; na Venezuela, 

Passaporte e Cédula de Identidade (MERCOSUL, 2008c).  

Em 2003, por meio da Resolução nº 09/2003 do GMC, foi aprovado o documento 

Declaração de Saúde do Viajante (DSV) no MERCOSUL. A DSV poderia ser aplicada aos 

viajantes em todos os meios de transporte internacional, e os organismos nacionais competentes 
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para a implementação da presente Resolução seriam: na Argentina, Ministério de Saúde; no 

Brasil, Ministério da Saúde; no Paraguai, Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social; e no 

Uruguai, Ministério da Saúde Pública (MERCOSUL, 2003). No Brasil, a Declaração foi 

regulamentada com a Portaria nº 2.659/2008. Entretanto, essa resolução foi revogada pela 

Resolução nº 21/2008, que afirmava que os Estados Partes aplicariam essa declaração apenas 

diante de uma situação de emergência sanitária de importância para os Estados Partes, toda vez 

que se reúnem as condições para configurar uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (MERCOSUL, 2008b). 

Em 2011, a Decisão nº 14/2011 aprovou o Acordo Modificativo sobre Documentos 

de Viagem dos Estados Partes do MERCOSUL e Estados Associados. Nesse momento, a 

Argentina passaria a aceitar a Cédula de Identidade MERCOSUL expedida pela Polícia Federal 

e a Cédula de Identidade emitida pela Polícia Federal NÃO MERCOSUL. O Brasil, por sua 

vez, incluiu o Registro de Identidade Civil; a Bolívia, a Cédula de Estrangeiros; o Chile, a 

Cédula de Identidade e o passaporte; e a Colômbia, a Cédula de Cidadania (MERCOSUL, 

2011b). Vale ressaltar que a adesão da Colômbia, Equador e Venezuela a esse acordo ocorreu 

no ano seguinte por meio da Decisão nº 21/2012 (MERCOSUL, 2012b). 

Todavia, dois anos após, em 2014, o Acordo sobre Documentos de Viagem dos 

Estados Partes do MERCOSUL e Estados Associados sofre mais uma modificação pelo 

Segundo Acordo Modificatório, aprovado pela Decisão nº 37/2014. Nesse, a Argentina excluiu 

Cédula de Identidade MERCOSUL expedida pela Polícia Federal, Cédula de Identidade 

emitida pela Polícia Federal NÃO MERCOSUL, Carteira de Reservista e Carteira Cívica 

(MERCOSUL, 2014b). 

Com relação ao Brasil, a Cédula de Identidade de Estrangeiro que era expedida pela 

Polícia Federal passaria a ser substituída pela expedida pelo Ministério da Justiça. Durante o 

ano de 2015, o CMC decide aprovar o texto do projeto de Acordo sobre Documentos de Viagem 

e de Retorno dos Estados Partes do MERCOSUL e Estados Associados, por meio da Decisão 

nº 46/2015. A partir desse acordo, os anteriores referentes à documentação de viagem passaram 

a ficar sem efeito (MERCOSUL, 2015). 

Nesse novo acordo, foi inserida a documentação de retorno, sendo aqueles emitidos 

pelas representações consulares dos Estados Partes ou Associados a seus nacionais por motivos 

de furto, perda ou extravio. O prazo de validade dos Documentos de Retorno seria o neles 

estabelecido pelo Estado emissor no momento de sua expedição (MERCOSUL, 2015). Os 

documentos de retorno são Passaporte Provisório (Argentina), Autorização de Retorno (Brasil), 
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Documento Válido de Viagem (Uruguai e Venezuela), Salvo-Conduto2 (Paraguai, Bolívia, 

Chile, Equador e Peru) e Passaporte Isento e Passaporte de Emergência (Colômbia). 

Em junho de 2012, foi assinado o Acordo Para a Criação da Rede de Especialistas 

em Segurança Documental Migratória do MERCOSUL, o qual foi selado entre os Estados 

Partes Argentina, Brasil e o Uruguai e os Estados Associados: Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador e Venezuela (SUL, 2012). Essa rede se dedicaria à análise de documentação e à 

cooperação entre os funcionários que integrem a referida rede, a fim de prevenir e evitar a 

fraude documental migratória na região. 

O Decreto nº 6.932, promulgado em 2009, que dispunha sobre a simplificação do 

atendimento público prestado ao cidadão, ratificou a dispensa do reconhecimento de firma em 

documentos produzidos no Brasil e instituiu a Carta de Serviços ao Cidadão. 

Os documentos comprobatórios de regularidade de situação do cidadão, atestados, 

certidões ou outros documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da 

administração pública federal, que fossem necessários aos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal, deveriam ser obtidos diretamente do respectivo órgão ou entidade, não 

podendo ser exigidos do cidadão, com exceção da comprovação de antecedentes criminais, 

informações sobre pessoa jurídica e situações expressamente previstas em lei (BRASIL, 

2009a).  

Caso não fosse possível a obtenção de atestados, certidões e documentos 

comprobatórios de regularidade de situação diretamente do órgão ou entidade expedidora, os 

fatos poderiam ser comprovados com declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso 

de declaração falsa, ficaria sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis 

(BRASIL, 2009a). 

Apenas em casos de dúvida fundada quanto à autenticidade ou mediante imposição 

legal, seria exigido o reconhecimento de firma em qualquer documento produzido no Brasil 

destinado a fazer prova junto a órgãos e entidades da administração pública federal, quando 

assinado perante o servidor público a quem devesse ser apresentado. Dessa forma, a juntada de 

documento, quando decorrente de disposição legal, poderia ser feita por cópia autenticada, 

dispensada nova conferência com o documento original ou podendo ser realizada acompanhada 

da cópia com o original, pelo próprio servidor a quem o documento devesse ser apresentado 

(BRASIL, 2009a). 

                                                           
2 Documento que autoriza alguém a viajar e transitar livremente; passaporte, laissez-passer. 
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 Em 2017, o Decreto nº 9.094/2017 revogou o anterior, que também dispunha 

sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratificou a 

dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no país e 

instituiu a Carta de Serviços ao Usuário. 

Nesse novo Decreto, não haveria mais exceção para solicitação de documentos 

comprobatórios da regularidade da situação de usuários dos serviços públicos, de atestados, de 

certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da 

administração pública federal. Quando não for possível a obtenção dos documentos diretamente 

do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial, a comprovação necessária 

continua sendo realizada por meio de declaração escrita e assinada pelo usuário dos serviços 

públicos, que, na hipótese de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e 

penais aplicáveis (BRASIL, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As migrações internacionais estão sempre em foco de grandes discussões no cenário 

mundial por estarem relacionadas com as áreas econômicas, sociais, políticas, culturais e 

ideológicas. As novas dinâmicas observadas nos fluxos migratórios geram demandas que 

necessitam de resoluções com brevidade. 

O Bloco Econômico Regional denominado MERCOSUL tem buscado fortalecer a 

integração entre seus países constituintes, e no decorrer dos anos de sua existência a procura 

por uma harmonização em suas legislações tem sido uma preocupação. Durante todo o período 

em que o Bloco se encontra estabelecido, as discussões são constantes e isso é evidenciado ao 

observar o leque de documentos aprovados.  

Apesar dessa aprovação no Bloco, alguns documentos passam por um moroso 

processo até serem regulamentados dentro de cada país, podendo durar anos, como pudemos 

observar no estudo o exemplo do Brasil. 

Existem dimensões que imprimem especificidade na migração internacional de e 

para o Brasil, como a extensão do território nacional, as diferenças regionais, a situação de 

extrema desigualdade social, os processos de urbanização e os avanços no processo de 

desenvolvimento. Dessa forma, as legislações e outras medidas relativas à entrada de 

estrangeiros no Brasil, e, mais recentemente à saída de brasileiros, têm sido objeto de intensa 

dinâmica que vem ocorrendo nos últimos anos em função da percepção oficial de que o país 



69 
 

entrou na rota dos grandes deslocamentos populacionais internacionais na era da globalização 

(BAENINGER et al., 2010). 

Ainda que o foco das discussões no MERCOSUL seja o fator econômico, a livre 

circulação de pessoas tem sido discutida e o empenho na desburocratização do processo 

migratório tem sido favorável entre os países. Atualmente a mobilidade dentro do Bloco está 

definida, com legislação específica para diversas situações, proporcionando ao imigrante a 

visualização de um caminho a ser traçado até que se consiga efetivar a mudança de país, 

entretanto os interesses que corroboraram para esta construção foram além dos migratórios, 

como o econômico, político e de segurança por exemplo. 
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Capítulo 03 

O Profissional de Saúde Transpondo as Fronteiras Brasileiras 

 

RESUMO 

 

A região que compõe o MERCOSUL é cenário de migrações ocorridas por motivos diversos. 

A livre circulação de pessoas entre os Estados Partes implica na implementação de ações – 

fundamentadas em políticas públicas – as quais propiciem a garantia dos direitos das pessoas. 

Os profissionais de saúde fazem parte desse contexto migratório com a finalidade de exercer 

sua atividade profissional, acadêmica ou para se aperfeiçoar. O propósito deste estudo foi 

compreender como se dá a imigração de profissionais de saúde dos países que compõem o 

MERCOSUL para o Brasil, versando-se uma investigação documental de abordagem 

qualitativa. De acordo com os objetivos, foi classificada como exploratório-descritiva. Os 

documentos utilizados foram provenientes dos Estados Partes do MERCOSUL, disponíveis no 

sítio eletrônico oficial do Bloco entre 1991 a 2016. As leis, decretos e portarias, resultantes dos 

documentos anteriores, estavam disponíveis em sites oficiais no Brasil. Optou-se pela 

metodologia de análise de conteúdo temática para direcionar a eleição do material a ser 

investigado. Por fim, foram selecionados 25 documentos do MERCOSUL e 27 documentos 

oficiais brasileiros associados. Em seguida, realizou-se uma análise crítica e reflexiva, com 

vista a resgatar as convergências e divergências entre os dados obtidos. Constatou-se que as 

possibilidades de atuação dos profissionais de saúde no MERCOSUL são reconhecidas e 

regidas por uma legislação migratória geral e específica, sendo essa relacionada ao trabalho, à 

saúde e ao ensino/estudo, resultado de anos de discussões no Bloco. Entretanto, a 

regulamentação, nos Estados Partes, dos documentos aprovados passa por um moroso processo 

de incorporação. 

 

Descritores: Pessoal de Saúde, Mercosul, Emigração e Imigração. 

  



79 
 

ABSTRACT 

 

The region that makes up the MERCOSUR is a scenario of migrations occurring for different 

reasons. The free movement of persons between States Parties implies the implementation of 

actions - based on public policies - which will guarantee the rights of the people. Health 

professionals are part of this migratory context for the purpose of exercising their professional, 

academic or improvement activities. The purpose of this study was to understand how the 

immigration of health professionals from the MERCOSUR countries to Brazil is based on a 

documental research with a qualitative approach. According to the objectives, it was classified 

as exploratory-descriptive. The documents used came from the MERCOSUR States Parties, 

which were available on the official website of the bloc between 1991 and 2016. The laws, 

decrees and ordinances resulting from the previous documents were available on official 

websites in Brazil. We chose the methodology of thematic content analysis to guide the 

selection of the material to be investigated. Finally, 25 MERCOSUR documents and 27 

associated Brazilian official documents were selected. Then, a critical and reflexive analysis 

was carried out, in order to recover the convergences and divergences between the data 

obtained. It was found that the possibilities of action of health professionals in MERCOSUR 

are recognized and governed by general and specific migration legislation, which is related to 

work, health and education / study, the result of years of discussion in the bloc. In the meantime, 

the regulation in the States Parties of the documents approved undergoes a lengthy process of 

incorporation. 

 

Descriptos: Health Personnel, Mercosur, Emigration and Immigration. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A região que constitui o MERCOSUL caracteriza-se como importante área de 

mobilidade laboral, com a migração internacional desempenhando um papel fundamental na 

formação socioeconômica e cultural dos países signatários. Dentre as mudanças migratórias 

ocorridas nas últimas décadas, pode-se citar o aumento da mobilidade populacional entre países 

limítrofes, crescimento do número de migrantes indocumentados e, especialmente, a expressiva 

emigração com destino à Europa e os Estados Unidos (SANT'ANA, 2000). 

Segundo Almeida (2015), existe um contingente de estrangeiros vivendo no Brasil. 

O impacto social da legislação migratória é grande, e ela é necessária para o país se modernizar. 
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Os países se beneficiam muito da mobilidade das pessoas, sendo um fator fundamental para o 

próprio processo de desenvolvimento do país. 

No século XXI, o Brasil experimentou uma primeira explosão imigratória a partir 

de 2010, com posterior declínio, e três anos após, um novo boom, no biênio 2013-2014, muito 

acima das projeções estatísticas, descaracterizando a hipótese de que o país passaria por um 

caráter cíclico imigratório como o que ocorreu na primeira metade do século XX (UEBEL; 

RÜKERT, 2017). Esse biênio registrou o maior ingresso e contingente de imigrantes desde a 

década de 1930. A mudança começou a ocorrer a partir de 2010, quando o Brasil ganhou 

relevância no cenário internacional e as condições de vida melhoram para os brasileiros, 

tornando o país mais atraente (ALMEIDA, 2015). 

A livre circulação de pessoas e de serviços entre os Estados Partes pressupõe a 

formulação de políticas e a implementação de ações que permitam a garantia de direitos dos 

trabalhadores.  

Até 2010, as nacionalidades que contribuíram para os maiores contingentes 

imigratórios no Brasil provinham de países em crise econômica ou instabilidade social e laboral. 

No 2.º biênio de imigração, destacam-se o grupo de bolivianos – migrado em virtude 

instabilidades econômicas, laborais e sociais, além da atração do emprego –, o grupo dos 

argentinos, uruguaios e, em menor proporção, os povos andinos (chilenos, peruanos e 

colombianos) – decorrentes da atratividade econômica; o grupo de haitianos e cubanos, por 

meio da Missão de Paz do Haiti e do Programa Mais Médicos – alternativa aos destinos 

tradicionais desses imigrantes; e, por fim, o grupo dos norte-americanos, que, apesar de ainda 

constituírem um importante contingente, vem diminuindo devido à recuperação econômica e 

retomada da empregabilidade nos Estados Unidos (ONU, 2016). 

Dessa forma, o tema das migrações internacionais para o Brasil adquire importância 

capital, em que as dinâmicas regionais passam a imprimir especificidades às migrações 

urbanas-urbanas desses imigrantes internacionais (UEBEL, 2015). 

Incorporando o profissional de saúde nesse contexto de livre circulação de pessoas 

e na importância da harmonização da legislação de sua atuação para que a migração se efetue, 

Machado et al. (2007, p. 292) afirma que: 

O exercício profissional na área da saúde é parte fundamental da dimensão social e 

está estreitamente ligado ao entendimento de que a saúde constitui-se um núcleo de 

proteção do Estado e o seu exercício está condicionado à formulação e implementação 

de políticas consensuadas pelos Estados Partes, vinculadas à harmonização das 

legislações no tocante à formação profissional, à regulação do trabalho, ao controle 

do exercício profissional e à garantia de assistência qualificada à população. 
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Assim, a quebra de barreiras em um mundo globalizado reconfigurou o fluxo de 

trabalhadores da área da saúde. A força de trabalho em saúde migrante se intensificou e 

alcançou situação crítica para países periféricos. É de profunda reflexão o alto custo para uma 

sociedade a formação de recursos humanos em saúde, especialmente em países em 

desenvolvimento, o que vem sendo, indubitavelmente, objeto de discussão na agenda global 

para essa área. 

Destacaremos, neste artigo, particularmente a temática da imigração do profissional 

da saúde do MERCOSUL para Brasil, sob o ponto de vista histórico normativo. 

 

METODOLOGIA 

 

Optou-se por uma investigação documental, de abordagem qualitativa, buscando 

averiguar problemas específicos de maneira mais clara, de forma a produzir informações que 

não seriam obtidas de outro modo (SIMÕES; MAIA, 2012). Na pesquisa documental, são 

importantes três aspectos: a escolha dos documentos, o acesso a eles e a sua análise (GODOY, 

1995). 

Segundo a proposição, a pesquisa foi classificada como exploratório-descritiva, 

pois aprofundou a compreensão sobre as normatizações da imigração de profissionais da saúde 

do MERCOSUL. A pesquisa exploratória buscará familiarizar-se com um assunto pouco 

explorado, cujo resultado alcançará um maior conhecimento sobre aquele assunto, e o 

pesquisador estará apto a construir hipóteses (SANTOS, 2015). A pesquisa é descritiva por se 

tratar de uma descrição das características de uma região referente a um determinado fenômeno 

(GIL, 2002). 

Os documentos utilizados foram originários dos seguintes Estados Partes do 

MERCOSUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, catalogados em: 

tratados, protocolos, acordos, diretrizes, decisões, resoluções, recomendações emendas e 

memorandos disponíveis no sítio eletrônico oficial do MERCOSUL. Foram adicionados 

documentos brasileiros, sendo leis, decretos e portarias, que procederam dos documentos 

anteriores e estavam disponíveis em sites oficiais no Brasil, como Senado Federal; Câmara de 

Deputados; e Ministérios da Saúde, da Fazenda e de Relações Exteriores. 

Foi realizada uma ampla investigação em 26 anos de documentações oficiais 

publicadas (1991 a 2016) cujo foco fora a migração no MERCOSUL, no que diz respeito à 

imigração dos profissionais da saúde. 
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A metodologia de análise de conteúdo temática foi escolhida para direcionar a 

eleição do material a ser estudado, obedecendo às fases preconizadas por Bardin (SILVA; 

FOSSA, 2013). 

Os documentos encontrados no site oficial do MERCOSUL foram eleitos por 

período e tiveram seus títulos copiados em planilhas eletrônicas no Microsoft Excel e filtrados 

de acordo com as palavras-chave designadas: fronteira, migração/migrantes/imigrantes, 

mobilidade, residência e viagem. A partir desta primeira escolha de documentos e uma breve 

leitura dos títulos, foram excluídos aqueles cujo conteúdo não estava relacionado com tema em 

questão. 

De 1991 a 2016, foram publicados 3318 documentos oficiais com maior frequência 

(73%) nos dois últimos anos. Dentre os documentos, 33 eram protocolos, quatro tratados, 72 

acordos, 528 diretrizes, 923 decisões, 1.692 resoluções, 57 recomendações, sete memorandos, 

uma emenda e um entendimento. 

A priori, foram selecionados 144 documentos – três acordos, nove protocolos, 46 

decisões, 72 resoluções, 13 recomendações e um memorando. A partir da leitura inicial desses, 

25 documentos por fim foram selecionados, dentre os quais dois protocolos, nove decisões, 13 

resoluções e uma recomendação. 

A seguir, foram realizados downloads dos documentos, e esses foram submetidos à 

análise de conteúdo temática. As categorias abordadas neste estudo e que referiam a temática 

investigativa foram as fronteiras do MERCOSUL e a documentação comum fundamental no 

processo migratório. A partir da leitura dos documentos selecionados, foram identificados e 

adicionados ao estudo 27 documentos oficiais brasileiros associados à legislação do 

MERCOSUL, sendo oito leis, 11 decretos, seis portarias e duas medidas complementares. 

A análise crítica e reflexiva, com vista a resgatar as convergências e divergências 

entre os dados adquiridos, foi iniciada após a organização das informações coletadas. Durante 

a análise de conteúdo temática, observou-se que os documentos versavam pela formação 

profissional/reconhecimento de títulos (geral e referente à saúde) e relacionados às temáticas 

de trabalho/emprego. 

  

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

Harmonização

Trabalho Educação

Migração
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DISCUSSÃO 

 

Profissionais de Saúde do MERCOSUL  

 

A integração regional, proveniente da criação do MERCOSUL, ultrapassa 

interesses comerciais. Apesar da relevância do comércio, esse não é o único objeto dessa 

integração, a qual envolve segurança, cultura e educação, dentre outros. 

A implementação de políticas fundamentalmente de cunho econômico no 

MERCOSUL impôs aos Estados Partes a incorporação de um conjunto de direitos fundamentais 

ligados, notadamente, ao trabalho, à saúde e à educação, além do compromisso de harmonizar 

as legislações dos países do Bloco nessas áreas. Esse compromisso levou à criação de 

Subgrupos de Trabalho com a finalidade de assegurar esses direitos: o Subgrupo de Trabalho 

das Relações de Trabalho, Emprego e Seguridade Social (SGT nº10), o Subgrupo de Trabalho 

da Saúde 11 (SGT nº 11) e o Setor Educacional do MERCOSUL (SEM) (MACHADO et al., 

2007). 

O SGT nº 11 Saúde foi criado pela Resolução GMC nº. 151/1996 e tratava-se de 

um órgão técnico, de caráter deliberativo, que deveria reunir as discussões das questões da 

saúde, de modo a simplificar a harmonização das legislações nacionais e a consonância dos 

sistemas de controle sanitário dos Estados Partes (MERCOSUL, 1996d). 

O GMC orientava o SGT nº 11 a elaborar proposta de pautas negociadoras 

fundamentadas, que deveriam considerar as tarefas prioritárias necessárias no presente estágio 

do processo de integração, com os meios necessários e prazo para conclusão (MERCOSUL, 

1996d). Por conseguinte o SGT nº 11 definiu, para todos os Estados Partes, pautas negociadoras 

comuns, aprovada pelas Resoluções do GMC n° 04/98, 21/01, 06/05 e 13/07 (MERCOSUL, 

1998a) (MERCOSUL, 2001) (MERCOSUL, 2005) (MERCOSUL, 2007). 

A Subcomissão de Desenvolvimento e Exercício Profissional, subordinada à 

Comissão de Serviços de Saúde, da estrutura do SGT nº 11, está diretamente vinculada às 

relações coletivas e individuais de trabalho, do livre trânsito de trabalhadores, da formação 

profissional, da compatibilização dos currículos de formação, do reconhecimento da habilitação 

profissional (títulos e diplomas), do registro profissional, da regulação do trabalho e dos pré-

requisitos para o trabalho (BRASIL, 2010b). 

No intuito de colaborar com a atuação da Coordenação da Subcomissão de 

Desenvolvimento e Exercício Profissional nas reuniões ordinárias do SGT nº 11 Saúde, foi 
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criado, em 2004, o Fórum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saúde (BRASIL, 

2010b). 

Esse fórum foi institucionalizado no Brasil, por meio da Portaria nº 929/GM, em 2 

de maio de 2006, e se constitui como um espaço de diálogo e cooperação entre gestores e 

trabalhadores da saúde, sob responsabilidade institucional do Departamento de Gestão e da 

Regulação do Trabalho em Saúde – DEGERTS/SGTES/MS (BRASIL, 2010b).  

O Fórum Permanente MERCOSUL reúne trabalhadores e gestores, para debater as 

questões ligadas ao exercício profissional na área da saúde no âmbito do MERCOSUL, 

permitindo avançar nas propostas para a Subcomissão de Desenvolvimento e Exercício 

Profissional. Além dos quatro Estados Partes integrantes do MERCOSUL, o fórum pretende 

abranger países do continente, propiciando, dessa forma, a integração de toda a América Latina 

(BRASIL, 2010b). 

No que diz respeito ao profissional de saúde estar habilitado nos países do 

MERCOSUL, seria indispensável o preenchimento da Matriz Mínima de Registro de 

Profissionais da Saúde do MERCOSUL. Esta estabelece os procedimentos e requisitos para o 

exercício profissional na área da saúde no MERCOSUL, assim como a necessidade de 

revalidação do diploma estrangeiro e registro no respectivo Conselho profissional. A Matriz 

Mínima tinha como finalidade padronizar e trocar informações sobre os profissionais de saúde 

e seu trânsito entre as nações formadoras do Bloco. Era constituída com dados pessoais e 

relativos à formação profissional, sobre a conduta ética e disciplinar, e era destinada aos 

profissionais que trabalhassem nos Estados Partes e regiões de fronteira (MERCOSUL, 2004). 

Entretanto, o seu preenchimento não era condição suficiente para tornar legal o 

exercício profissional no Brasil, para isso ele deveria preencher todos os requisitos e exigências 

legais do respectivo Estado Parte do MERCOSUL, dentre eles que o profissional revalidasse o 

diploma obtido em escola estrangeira, e registrasse, obrigatoriamente, no respectivo Conselho 

Profissional (MERCOSUL, 2004). 

A Matriz Mínima foi aprovada pela Resolução nº 27/2004 do Grupo do Mercado 

Comum (GMC) (MERCOSUL, 2004) e regulamentada no Brasil pelo Ministério da Saúde 

(MS), por meio da Portaria do Gabinete do Ministro (GM) nº 552, de 13 de abril de 2005 

(BRASIL, 2005a), sendo um dos resultados mais relevantes no tocante à questão do exercício 

profissional no MERCOSUL, visto que trata do registro de profissionais de saúde do 

MERCOSUL que exercem ou tentam exercer a profissão (MACHADO et al., 2010). Entretanto, 

sua regulamentação para implantação foi estabelecida através do Projeto de Resolução nº 
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06/2010, da XXXV Reunião Ordinária do Subgrupo Trabalho nº 11 Saúde/MERCOSUL, 

realizada em Porto Alegre (RS), em setembro de 2010 (MERCOSUL, 2010). 

Os organismos responsáveis pela implantação, operacionalização e controle da base 

de dados da Matriz Mínima nos Estados Partes e encarregados em divulgar e trocar as 

informações entre os órgãos correspondentes dos demais Estados Partes seriam os Ministérios 

da Saúde da Argentina e Brasil, Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai e 

Ministério da Saúde Pública do Uruguai. 

Os diplomas expedidos por universidade estrangeira deveriam ser revalidados, 

consoante o disposto na Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996), Resolução nº 01/2002, do 

Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES), que declarava que 

os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras seriam revalidados por 

universidades públicas que ministrassem curso do mesmo nível e área ou equivalente, 

respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. A universidade 

deveria ser autorizada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) (BRASIL, 2002). 

O processo de revalidação deveria ser aberto diretamente na instituição de educação 

superior escolhida, com a apresentação de documentos específicos (carga horária, currículo, 

programas e ementas das disciplinas cursadas, e histórico escolar do requisitante), para que 

fosse analisado e a decisão tomada por comissão de especialistas da área, designada pela 

instituição. Caso necessário, o processo de revalidação poderia incluir a obrigatoriedade de 

estudos complementares, exames e provas específicas, de acordo com a instituição, que tem 

autonomia para essa exigência (MERCOSUL, 2004). 

Os profissionais da saúde que quisessem exercer suas atividades no MERCOSUL 

deveriam registrar seus diplomas nos respectivos Conselhos Profissionais de sua categoria, 

antes de se deslocarem para o país no qual queriam trabalhar (MERCOSUL, 2004). No caso de 

brasileiros que viessem a se graduar no exterior, se quisessem exercer suas atividades 

profissionais em países do MERCOSUL deveriam, antes de solicitar o deslocamento, além de 

revalidar o diploma no Brasil, seguir os mesmos passos anteriormente descritos (MERCOSUL, 

2004). 

O prazo para incorporação e implantação da Resolução nº 27/2004 a seus 

ordenamentos jurídicos nacionais pelos Estados Partes do MERCOSUL seria até junho 2005.  

O início da exigibilidade do preenchimento da Matriz Mínima de Registro de 

Profissionais de Saúde do MERCOSUL para as profissões de saúde se deu a partir da aprovação 

da Resolução nº 66/2006, do GMC, tendo em vista que elas são comuns na área de saúde nos 

Estados Partes. As profissões de grau universitário comuns e priorizadas foram médico, 
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farmacêutico, farmacêutico-bioquimico, odontólogo, enfermeiro, nutricionista e psicólogo 

(MERCOSUL, 2006). Contudo, em 2012, o GMC revogou essa Resolução, através da 

publicação de uma outra, a Resolução nº 07/2012, na qual aprovou uma lista de Profissões de 

Saúde que são reconhecidas por todos os Estados Partes no MERCOSUL, sem prejuízo de que 

outras profissões pudessem ser reconhecidas em forma independente por cada Estado Parte 

(MERCOSUL, 2012a). Nessa última, houve a alteração na profissão de odontologia, que passou 

a denominar-se cirurgião-dentista e o acréscimo das profissões de fisioterapia e fonoaudiologia. 

Os organismos nacionais competentes para a implementação dessa resolução seriam os mesmos 

da Resolução nº 27/2004. 

Os Estados Partes deveriam apresentar, em um prazo de oito meses, as modalidades 

existentes para a formação e reconhecimento das profissões contempladas nessa resolução, em 

conjunto com a Comissão Regional Coordenadora de Educação Superior do MERCOSUL 

(MERCOSUL, 2012a). 

A vigência da Matriz Mínima de Registro de Profissionais de Saúde do 

MERCOSUL, no Brasil, foi regulamentada pela Portaria nº 624, em março de 2011, e ficou 

definida a data de 1° de setembro de 2011 para sua implantação. 

 Os Estados Partes, de conformidade com a presente resolução, poderiam manter 

ou criar complementarmente Registros Provinciais, Estaduais e Departamentais de 

Profissionais da Saúde. 

Pereira et al. (2018), ao analisar as atas do Subgrupo de Trabalho (SGT) nº 11 entre 

2007 e 2015, observou que, apesar dos avanços pontuais gerados pela Matriz Mínima, entre os 

anos 2007 e 2010, não foram registrados progressos no que se refere à sua rediscussão e à sua 

internalização nos Estados Partes. 

A criação de uma Matriz Mínima, com atualização aprovada em 2013 pelo GMC, 

não foi suficiente para superar os limites impostos pelas legislações e normas vigentes nos 

países do MERCOSUL, mas possibilitou avanços pontuais para o exercício profissional na área 

de saúde (PEREIRA, 2018). 

A Portaria do MS nº 734, de 2 de maio de 2014, veio para dar cumprimento à 

Resolução nº 07/2012 do GMC. Com relação ao sistema de revalidação dos diplomas para os 

profissionais que quisessem trabalhar nos Estados Partes do MERCOSUL ou outro qualquer 

país, esse continuaria sem alterações (BRASIL, 2014a).  

Em abril de 2018, foi lançada a Consulta Pública nº 3, a qual aprovou o Projeto de 

Resolução nº 14/2017 - Profissões da Saúde do MERCOSUL. Essa nova resolução revogaria a 

anterior (Resolução nº 07/2012), atualizando a lista das profissões. Com o Projeto de Resolução 
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nº 14/2017 haveria a inclusão da Terapia Ocupacional em nível universitário, entretanto ainda 

não foi publicado nada em definitivo (BRASIL, 2018). 

Devido às diversas modalidades de formação e reconhecimento das especialidades 

médicas em cada um dos Estados Partes, fez-se necessária uma harmonização das normas para 

o exercício profissional do médico. Dessa forma, a comunidade poderia ser atendida por 

profissionais que tivessem formação equivalente e conduta de atenção adequada. Para tal, foi 

aprovada a Resolução nº 73/2000, que apresentou a primeira Lista de Especialidades Médicas 

Comuns no MERCOSUL (MERCOSUL, 2000). 

As modalidades existentes para formação e reconhecimento do especialista nos 

Estados Partes deveriam ser apresentadas em um prazo de seis meses, para que o processo de 

harmonização estivesse completo em um prazo não superior a dois anos. Deveria ser 

considerado o tempo de formação, conteúdo da especialidade, formas de avaliação e outros que 

se considerem necessários. As especialidades médicas presentes na lista eram: Anatomia 

Patológica, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, 

Dermatologia, Endocrinologia e Metabologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Ginecologia e 

Obstetricia, Hematologia, Hemoterapia, Medicina Intensiva, Clínica Médica, Medicina do 

Trabalho, Nefrologia, Pneumologia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia, 

Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatría, Psiquiatría, Radiologia, 

Reumatologia e Urologia (MERCOSUL, 2000). 

Diante da necessidade de rever e ampliar a lista da Resolução nº 73/2000, essa foi 

revogada pela Resolução nº 08/2012. A lista não excluía que outras especialidades pudessem 

ser reconhecidas de forma independente por cada Estado Parte, que deveriam apresentar em um 

prazo de oito meses as modalidades existentes para a formação e reconhecimento das 

especialidades incluídas, visando iniciar o processo de harmonização que deveria estar 

completo em um prazo não superior a três anos. E à lista anterior, foram acrescidas as 

especialidades de Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Genética 

Médica, Geriatria, Infectologia, Medicina de Esporte, Medicina de Família e Comunidade e 

Medicina Legal e Perícia Médica, todas comuns aos quatro Estados Partes. Foram acrescidas 

quatro áreas de atuação para o Brasil e que são especialidades na Argentina, Paraguai e Uruguai: 

Administração em Saúde, Neonatologia, Neurologia Pediátrica e Psiquiatría Infantil 

(MERCOSUL, 2012b). 

Com essa nova resolução, passam a ser considerados no processo de harmonização 

a carga horária total e distribuição de horas teóricas e práticas, áreas de desempenho 

profissional, entidade competente para o registro/reconhecimento das instituições formadoras e 
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formações de pós-graduação a nível nacional em cada Estado Parte, entidade competente para 

a certificação de especialistas a nível nacional e outros considerados necessários (MERCOSUL, 

2012b). Dois anos após a Resolução nº 08/2012 foi aprovada no Brasil pela Portaria nº 735, de 

02 de maio de 2014 (BRASIL, 2014b). 

 

Profissional de Saúde e o Trabalho no MERCOSUL 

 

Posteriormente ao surgimento do MERCOSUL, o primeiro documento a citar a 

temática laboral foi a Resolução nº 11/1991, que criou o Subgrupo de Trabalho nº 11 para tratar 

de assuntos laborais, com o objetivo de harmonizar os institutos de direito do trabalho, que 

analisariam as questões trabalhistas. Porém, houve uma modificação deste subgrupo através da 

Resolução nº 11/1992, passando a tratar de Relações de Trabalho, Emprego e Segurança Social 

(MERCOSUL, 1991). 

Com a alteração da estrutura do GMC, em 1995, o GMC criou o SGT nº 10 – 

Assuntos Trabalhistas, Emprego e Providência Social, a partir da Resolução nº 20/1995. Essa 

resolução instruiu os Subgrupos de Trabalho e Reuniões especializadas a elaborarem propostas 

de Pautas Negociadoras, indicando as tarefas prioritárias definidas à luz das necessidades da 

presente etapa do processo de integração (MERCOSUL, 1995b). 

Até meados de 1998, ainda havia várias restrições ao livre trânsito de pessoas e 

capitais, até que aconteceu a aprovação da Declaração Sociolaboral do MERCOSUL (DSLM), 

quando foi reconhecida a necessidade de dotar o processo de integração regional sociolaboral.  

De acordo com a DSLM, todo trabalhador teria garantida a igualdade de direitos, 

tratamento e oportunidades no emprego e ocupação, sem distinção ou exclusão por motivo de 

raça, origem nacional, cor, sexo ou orientação sexual, idade, credo, opinião política ou sindical, 

ideologia, posição econômica ou qualquer outra condição social ou familiar (MERCOSUL, 

1998a). E, ainda, todos trabalhadores migrantes, independentemente de sua nacionalidade, 

teriam direito à ajuda, informação, proteção e igualdade de direitos e condições de trabalhos 

reconhecidos aos nacionais do país em que estivessem exercendo suas atividades (TOMASS, 

2012). 

Outras garantias foram previstas pela Declaração como direito à orientação, à 

formação e à capacitação profissional e a exercer suas atividades em um ambiente de trabalho 

sadio e seguro, que preservasse sua saúde física e mental e estimulasse seu desenvolvimento e 

desempenho profissional. A seguridade social também seria um direito dos trabalhadores do 

MERCOSUL, nos níveis e condições previstos nas respectivas legislações nacionais, em que 
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os Estados Partes comprometer-se-iam a garantir uma rede mínima de amparo social que 

protegesse seus habitantes nas situações de riscos sociais, enfermidades, velhice, invalidez e 

mortes (MERCOSUL, 1998a). 

Em 2015, houve uma revisão da Declaração Sociolaboral do MERCOSUL em que 

os Estados Partes comprometer-se-iam a garantir a todos os trabalhadores, independentemente 

de sua nacionalidade, direito à assistência, à informação, à proteção e à igualdade de direitos e 

condições de trabalho, bem como direito de acesso aos serviços públicos, reconhecido aos 

nacionais do país em que estiver exercendo suas atividades, em conformidade com a legislação 

de cada país. Para isso, seriam considerados os direitos estabelecidos no Acordo sobre 

Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL, Bolívia e Chile e demais 

instrumentos complementares que se firmem, à medida que façam parte deles (MERCOSUL, 

2015a). 

Seriam desenvolvidas, pelos Estados Partes, ações coordenadas no campo da 

legislação, das políticas laborais, das instituições migratórias e em outras áreas afins, com o 

intuito de promover a livre circulação dos trabalhadores e a integração dos mercados de 

trabalho, de forma compatível e harmônica com o processo de integração regional 

(MERCOSUL, 2015a). A legislação publicada pertinente à temática laboral é extensa, porém o 

predomínio não concerne especificamente ao processo migratório, portanto não será abordada 

neste estudo. Foram publicadas inúmeras legislações correlacionadas ao incentivo ao emprego, 

fiscalizações no trabalho, preocupação com a segurança do trabalhador, contudo relacionadas 

aos processos de trabalho e atuação dos profissionais, que gerariam uma nova pesquisa. 

Entretanto, os SGT tinham suas pautas negociadoras, e uma delas, no âmbito do 

Subgrupo de Trabalho Nº 10, aprovada pela Resolução nº 115/1996, estava o Observatório do 

Mercado de Trabalho do MERCOSUL (OMTM). Esse observatório foi constituído como 

espaço de discussão permanente das questões relacionadas ao emprego e ao mercado de 

trabalho no âmbito do MERCOSUL, haja vista a uma necessidade de acompanhar a conjuntura 

do mercado de trabalho na região. Dessa forma, o Observatório poderia subsidiar os governos 

e os atores sociais na formulação de políticas públicas adequadas à realidade laboral dos Estados 

Partes, corroborando com processo de integração regional (MERCOSUL, 1996c).  

O funcionamento do observatório foi regulamentado pela Resolução nº 45/2008 

como órgão auxiliar dependente do Grupo Mercado Comum, a quem deveria informar suas 

atividades, sendo composto por um representante governamental titular e um alterno de cada 

Estado Parte, provenientes dos Ministérios ou organismos nacionais responsáveis pelas 

políticas laborais (MERCOSUL, 2008b). 
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Sendo assim, desde a publicação da primeira DSLM, a Resolução nº 11/2013 trouxe 

à tona uma questão do trabalhador estrangeiro, relacionada à circulação de trabalhadores, antes 

só discutida como Pautas Negociadoras nas subcomissões do SGT nº 10, porém de forma 

subjetiva. 

Era necessário avançar em medidas para facilitarem a circulação de trabalhadores 

no MERCOSUL, determinando um plano para gerar um mercado de trabalho regional, 

proporcionando melhores condições de inserção laboral para os trabalhadores e garantindo-lhes 

igualdade de tratamento e oportunidades no território dos Estados Partes. Para isso, a Resolução 

nº 11/2013 aprovou o Plano para Facilitar a Circulação de Trabalhadores no MERCOSUL 

(MERCOSUL, 2013). 

O Plano visava o desenvolvimento de ações, de forma progressiva, buscando 

facilitar a circulação de trabalhadores do MERCOSUL e a sua inserção formal no mercado de 

trabalho dos Estados Partes, como uma estratégia para melhorar a qualidade do emprego 

(MERCOSUL, 2013). 

Em 2015, foi recomendado que os Estados Partes, por meio dos respectivos 

Ministérios de Trabalho, assegurassem meios para garantir que a cartilha “Trabalhar no 

MERCOSUL”, elaborada e aprovada pelo SGT n° 10, fosse divulgada entre todos os 

trabalhadores migrantes que se dirijam aos referidos Ministérios por consultas relativas à 

obtenção de emprego ou a outro motivo relacionado. A Recomendação nº 03/2015 do Conselho 

do Mercado do Comum (CMC), assim, referiu-se à Difusão dos Direitos dos Trabalhadores do 

MERCOSUL (MERCOSUL, 2015b). 

A Resolução nº 21/2015 do GMC aprovou a implantação do Plano para Facilitar a 

Circulação de Trabalhadores no MERCOSUL, que buscava promover a circulação de 

trabalhadores do MERCOSUL com vista à sua inserção formal nas estruturas laborais dos 

Estados Partes; e que seria executada por uma Comissão de Acompanhamento conformada 

pelos Coordenadores Nacionais do SGT n° 10 (MERCOSUL, 2015c). 

 

A particularidade do profissional da saúde vinculado aos processos educacionais 

 

A educação tem um papel fundamental para a consolidação da integração regional, 

com a geração e transmissão de valores, conhecimentos científicos e tecnológicos e provimento 

do desenvolvimento científico e tecnológico na região, intercambiando conhecimentos pela 

pesquisa científica conjunta. 
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Desse modo, por meio do Protocolo de Integração Educacional sobre 

Reconhecimento de Títulos Universitários para Prosseguimento de Estudos de Pós-Graduação 

nas Universidades dos Estados Partes do MERCOSUL, assinado em 5 de agosto de 1995, os 

Estados Partes Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai passaram a reconhecer, unicamente para 

a realização de estudos de pós-graduação acadêmica, pelos organismos competentes de cada 

Estado Parte, os títulos universitários expedidos pelas instituições de ensino superior 

reconhecidas, de graduações com duração mínima de quatro anos ou de duas mil e setecentas 

horas cursadas. Tais diplomas não habilitariam ao exercício da profissão (MERCOSUL, 

1995a). Esse protocolo foi aprovado através da Decisão nº 04/1995, do CMC. 

O ingresso de alunos estrangeiros nos cursos de pós-graduação seria regido pelos 

mesmos processos seletivos aplicados pelas instituições de ensino superior aos estudantes 

nacionais (MERCOSUL, 1995a). 

Em 1996, em Fortaleza, foi aprovado o Protocolo de Integração Educacional para 

Prosseguimento de Estudos de Pós-Graduação nas Universidades dos Estados Partes do 

MERCOSUL. Sua aprovação deu-se por meio da Decisão nº 08/1996, que considerou a 

necessidade de estabelecer um acordo sobre o reconhecimento de títulos universitários das 

Universidades dos Estados Partes do TA, especificamente no que concerne à sua validade 

acadêmica. O reconhecimento de títulos universitários possibilitaria o prosseguimento de 

estudos de pós-graduação em instituições superiores ou universitárias dos países do 

MERCOSUL, revogando a decisão anterior (MERCOSUL, 1996a). 

A internalização dessa decisão vigente, no Brasil, deu-se pelo Decreto Presidencial 

nº 3.196/1999, em outubro, após o Ato multilateral ter sido aprovado pelo Congresso Nacional 

por meio do Decreto Legislativo nº 33/1999, de 7 de junho de 1999 (BRASIL, 1999b) 

(BRASIL, 1999d). 

Em 2002, um novo protocolo foi aprovado, agora incorporando a Bolívia, além dos 

Estados Partes signatários, com o Decreto Legislativo nº 62/2004, de 27 de janeiro de 2004. 

Em 1996, foi aprovado, por meio da Decisão nº 09/1996, do CMC, o Protocolo de 

Integração Educacional para a Formação de Recursos Humanos no Nível de Pós-Graduação 

entre os Estados Partes do MERCOSUL, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Ele foi criado 

para colaborar com a formação e o aperfeiçoamento de docentes universitários e pesquisadores, 

com o objetivo de consolidar e ampliar os programas de pós-graduação na Região 

(MERCOSUL, 1996b). 

O protocolo destaca que a troca de informações e conhecimento entre os recursos 

humanos dos países membros do MERCOSUL requer a criação de um sistema de intercâmbio 
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entre as instituições que são reguladas por esse protocolo no ambiente do Bloco. O protocolo 

propõe que os Estados Partes apoiem a cooperação entre os grupos de pesquisa e ensino e 

fomente a criação de projetos de pesquisa que sejam de interesse da região, principalmente nos 

níveis de doutorado. O protocolo também sugere que existam esforços por parte dos membros 

do MERCOSUL, no sentido de que aconteça uma adaptação dos programas de pós-graduação 

e ocorra a implantação de cursos considerados estratégicos para a região. 

De acordo com o protocolo, para que as propostas contidas em seu texto sejam 

realizadas, os projetos elaborados pelas entidades responsáveis pela integração educacional 

deverão ter suas regras claras quanto à divulgação de informações, confidencialidade, 

responsabilidade e direitos de propriedade. Para o protocolo, terá de haver contribuição 

financeira para que os esforços relacionados à integração educativa tenham condições de 

ocorrer e sejam facilitados. Todos os Estados Partes ratificaram o protocolo. 

A aprovação do protocolo possibilitaria a criação de um sistema de intercâmbio 

entre as instituições, pelo qual os docentes e pesquisadores, trabalhando em áreas comuns de 

pesquisa, no âmbito de projetos específicos por meio da troca de informações científicas e 

tecnológicas, de documentação especializada e de publicações, que propiciaria a formação de 

recursos humanos. 

No Brasil, as responsabilidades pela supervisão e execução das ações 

desenvolvidas, no âmbito desse protocolo, estariam a cargo da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES do Ministério da Educação do 

Desporto (MERCOSUL, 1996b). Após três anos, o Congresso Nacional brasileiro aprovou o 

Ato multilateral por meio do Decreto Legislativo nº 02/1999, em 14 de janeiro de 1999, e o 

Presidente da República aprovou Decreto Presidencial nº 3.194/1999, o qual permitiu que 

entrasse em vigor em território nacional (BRASIL, 1999c) (BRASIL, 1999a). A Bolívia passou 

a fazer parte do protocolo a partir de 2002, e um novo Decreto foi promulgado em 2000 – 

Decreto Legislativo nº 924/2000 (BRASIL, 2005c). 

Durante a X Reunião de Ministros da Educação (RME) dos Países Signatários do 

Tratado do MERCOSUL, realizada em Buenos Aires, Argentina, em 20 de junho 1996, foi 

proposta a recomendação de elaborar um protocolo sobre admissão de graus e diplomas 

universitários para o exercício de atividades acadêmicas em instituições universitárias da 

região, que no ano seguinte foi elaborado com o título de Protocolo de Admissão de Títulos 

Universitários e Graus para o Exercício de Atividades Acadêmicas dos Estados Partes do 

MERCOSUL, assinado no Escritório da Assunção, capital do Paraguai, em 19 de junho de 

1997, e seu Anexo assinado em Montevidéu, aos 15 de dezembro de 1997, aprovados pela 
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Decisão nº 03/1997 e Decisão nº 26/1997, respectivamente (MERCOSUL, 1997a) 

(MERCOSUL, 1997b).  

O protocolo defende que os Estados Partes admitam “[...] unicamente para o 

exercício de atividades acadêmicas, os títulos de graduação e pós-graduação”, conferidos pelas 

universidades do Paraguai, instituições de ensino superior no Brasil e instituições universitárias 

no Uruguai e Argentina. E ainda lembra que o direito de tratamento dos postulantes ao exercício 

da atividade acadêmica nas faculdades do MERCOSUL deverá ter o mesmo tratamento dos 

postulantes nacionais. Fica a cargo de cada Estado Parte a informação de quais instituições 

estão aptas a participarem do processo de integração educacional disponibilizando informações 

de reconhecimento dos cursos. Nenhum dos Estados Partes ratificou o protocolo (MERCOSUL, 

1997a). 

A aprovação do Protocolo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o 

Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do MERCOSUL foi uma estratégia de 

estabelecer instrumentos jurídicos que orientem a definição de políticas e estratégias comuns 

para o desenvolvimento da educação e mecanismos que facilitem o exercício de atividades 

acadêmicas na região. Compreendia que uma das formas eficaz para a melhoria da formação e 

da capacitação científica, tecnológica e cultural e para a modernização dos Estados Partes seria 

através de um intercâmbio entre as instituições de ensino superior da Região (MERCOSUL, 

1997a). 

O protocolo foi aprovado por meio da Decisão nº 03/1997, do CMC, em 19 de junho 

de 1997, quando foi identificada a necessidade de proceder à complementação do referido 

protocolo nos termos acordados pela RME do MERCOSUL (MERCOSUL, 1997a). 

Dessa forma, ficou acordado que os graus acadêmicos de especialização, mestrado 

e doutorado, mencionados no artigo segundo do Protocolo de Admissão de Títulos e Graus 

Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do MERCOSUL, 

deveriam estar devidamente reconhecidos pela legislação em vigor no Estado Parte outorgante. 

Complementação essa realizada na cidade de Montevidéu, em 15 de dezembro de 1997, e 

aprovada com a Decisão nº 26/1997, do CMC (MERCOSUL, 1997b). 

Durante o ano de 1998, foi aprovada a Decisão nº 11/1998, que corrigiu os erros 

detectados no texto das Decisões nº 03/1997, 26/1997 e em seu Anexo, assim como assinou o 

texto corrigido do Anexo ao Protocolo (MERCOSUL, 1998b). 

Com fins de reconhecimento da importância da educação no processo de integração 

regional e no apoio ao intercâmbio de acadêmicos entre as instituições de ensino superior na 

região mercosulina, foi assinado o Acordo de Admissão de Títulos e Graduados Universitários 
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para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do MERCOSUL. Esse acordo 

foi apresentado ao CMC através das Decisões n° 04/1999 (pelos Estados Partes signatários do 

MERCOSUL) e n° 05/99 (por estes Estados Partes acrescidos da Bolívia e Chile) 

(MERCOSUL, 1999a) (MERCOSUL, 1999b). 

O acordo substitui o Protocolo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para 

o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do MERCOSUL, de junho de 1997, 

em Assunção, e seu Anexo. Foi concluído na cidade de Assunção, capital da República do 

Paraguai, em 14 de junho de 1999, em um original nos idiomas espanhol e português, sendo os 

textos igualmente autênticos (MERCOSUL, 1999a). 

O acordo estabelecia que os Estados Partes, por meio de seus organismos 

competentes, admitiriam, unicamente para o exercício de atividades de docência e pesquisa nas 

instituições de ensino superior no Brasil, nas universidades e institutos superiores no Paraguai, 

nas instituições universitárias na Argentina, e, no Uruguai, os títulos de graduação e de pós-

graduação reconhecidos e credenciados nos Estados Partes, segundo procedimentos e critérios 

a serem estabelecidos para a implementação desse acordo. Para isso, os títulos de graduação e 

pós-graduação referidos deveriam estar devidamente validados pela legislação vigente nos 

Estados Partes e os postulantes deveriam submeter-se às mesmas exigências previstas para os 

nacionais do Estado Parte em que pretendem exercer atividades acadêmicas. A Argentina e o 

Brasil ratificaram o acordo, enquanto Paraguai e Uruguai ficaram como pendentes  

(MERCOSUL, 1999a). 

Em 2009, a Decisão nº 29/2009 aprovou os “Procedimentos e Critérios para a 

Implementação do Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de 

Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do MERCOSUL”. Doravante, somente serão 

admitidos títulos de Graduação e Pós-Graduação reconhecidos oficialmente pelo país em que 

foram emitidos. Ademais, não seria aplicado aos nacionais do país onde fossem realizadas as 

atividades de docência e pesquisa (MERCOSUL, 2009). 

O Sistema de Informação e Comunicação do Setor Educacional do MERCOSUL 

(SIC/MERCOSUL) deveria ser alimentado pelas agências credenciadoras dos países e seria 

responsável pelas informações acerca de critérios de avaliação e os cursos credenciados 

(MERCOSUL, 2009). O acordo entrou em vigor internacional e, no Brasil, em 2004, o qual foi 

promulgado por meio do Decreto Presidencial nº 5.518/2005, após ser aprovado pelo Congresso 

Nacional em outubro de 2003, por meio do Decreto Legislativo nº 800/2003 (BRASIL, 2005b) 

(BRASIL, 2003). Com a Decisão nº 05/1999, do CMC, as repúblicas da Bolívia e do Chile 

passaram a fazer parte do Acordo (MERCOSUL, 1999b). 
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Em 2011, foi aprovado o Plano de Ação do Setor Educacional do MERCOSUL 

(SEM), pela Decisão nº 20/2011, do CMC, que tinha como objetivo estratégico promover e 

fortalecer os programas de mobilidade de estudantes, estagiários, docentes, pesquisadores, 

gestores, diretores e profissionais (MERCOSUL, 2011). No ano seguinte, na Declaração dos 

Presidentes dos Estados Partes do MERCOSUL sobre Ciência, Tecnologia e Inovação, foi 

destacada a necessidade de impulsionar a mobilidade de estudantes, docentes e investigadores 

no MERCOSUL, por meio de programa de bolsas em áreas prioritárias e da facilitação de 

estudos acadêmicos. 

Decorrente dessas discussões, foi criado o Sistema Integrado de Mobilidade do 

MERCOSUL (SIMERCOSUL), a partir da Decisão nº 36/2012, do CMC, com o objetivo de 

aperfeiçoar, ampliar e articular as iniciativas de mobilidade acadêmica em educação no âmbito 

do MERCOSUL, desenvolvido pelo Setor Educativo do MERCOSUL (SEM) sob coordenação 

da RME. 

Este sistema seria constituído, prioritariamente, em educação universitária, pelos 

seguintes módulos: mobilidade de estudantes e docentes para cursos de graduação acreditados; 

mobilidade de estudantes e docentes para cursos não acreditados; e convocatórias para o 

desenvolvimento de pesquisas conjuntas entre programas de pós-graduação (MERCOSUL, 

2012c). 

Todavia, para a avaliação e acreditação de cursos universitários foi instituído o 

Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL), 

resultado de um acordo entre os Ministros de Educação de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, 

Bolívia e Chile e homologado pelo CMC do MERCOSUL através da Decisão nº 17/2008 

(MERCOSUL, 2008a). 

Uma das prerrogativas desse sistema é o respeito das legislações de cada país e da 

autonomia das instituições universitárias. Considera, ainda, em seus processos apenas cursos 

de graduação que tenham reconhecimento oficial em seu país e com graduados. O sistema é 

gerenciado pela Rede de Agências Nacionais de Acreditação, no âmbito do Setor Educacional 

do MERCOSUL (MERCOSUL, 2008a). 

De acordo com a Portaria Ministério da Educação (MEC) nº 1.734, de 9 de 

dezembro de 2011, são designadas agências nacionais de acreditação, responsáveis pelos 

processos de acreditação ARCU-SUL no Brasil: Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) e a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) como 

representantes do país no Sistema (BRASIL, 2011). 
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A acreditação resulta do processo de avaliação a partir do qual é certificada a 

qualidade acadêmica dos cursos de graduação, estabelecendo que satisfazem o perfil do 

graduado e os critérios de qualidade previamente aprovados no âmbito regional para cada 

diploma. 

Dentre os objetivos específicos do SIMERCOSUL, está impulsionar a mobilidade 

de estudantes, estagiários, docentes, pesquisadores, gestores, diretores e profissionais 

universitários no espaço regional de educação do MERCOSUL. 

A mobilidade de estudantes e docentes para cursos de graduação acreditados será 

realizada no marco do Programa de Mobilidade Acadêmica Regional para os cursos acreditados 

pelo Mecanismo de Acreditação de Cursos de Graduação do MERCOSUL (MARCA), 

acordado no âmbito de RME (MERCOSUL, 2012c). 

Considerando que a mobilidade acadêmica contribui para a formação integral dos 

estudantes, docentes e pesquisadores por meio da experiência e o contato com outras culturas e 

sociedades, favorecendo sua compreensão do mundo em um espaço de respeito à diversidade, 

o CMC decidiu implementar o SIMERCOSUL em conformidade com o Plano de 

Funcionamento do Sistema Integrado de Mobilidade do MERCOSUL (SIMERCOSUL), e que 

estará aberto à participação dos Estados Associados. O SIMERCOSUL foi criado pela Decisão 

nº 36/2012, do CMC, e sua implementação regulamentada pela Decisão nº 16/2014 

(MERCOSUL, 2012c) (MERCOSUL, 2014). 

 

Migração para o Brasil 

 

No contexto da globalização, há uma crescente importância das migrações 

internacionais, com dimensões explicativas necessárias às novas modalidades migratórias, 

inclusive sob o ponto de vista teórico, normativo-legal. 

Apesar de haver várias teorias sobre migração, percebe-se pouca ou nenhuma 

interrelação entre elas, e com isso, o conhecimento teórico torna-se incorreto e/ou incompleto, 

o que fornece fragilidades, tanto na pesquisa quanto na formulação de políticas públicas. 

Santos et al. (2010) realizaram um estudo teórico sobre as principais teorias sobre 

migrações, as quais foram divididas em dois níveis – micro (teoria microeconômica neoclássica, 

teoria do capital humano e novos economistas da migração do trabalho) e macro (seletividade 

dos imigrantes, teoria macroeconômica neoclássica, princípio da causalidade cumulativa e o 

papel exercido pelas redes sociais, teoria dos sistemas migratórios e teoria de análises 

institucionais). 
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Consubstanciado nessa última é que Guilmoto e Sandron (2001) (apud SANTOS et 

al, 2010) procuram explicar a migração como uma instituição, em que corresponde a um 

conjunto de convenções, normas, regras e valores. O processo de migração, per si, é uma 

atividade de risco. Sua institucionalização se faz necessária, e cada forma institucional irá 

refletir a natureza das trocas. Essa vertente aponta que, a partir do momento em que a migração 

internacional começa a conhecer, as instituições (públicas ou privadas) procurarão formas de 

contrabalançar os fluxos e atuar de forma legal. E, nesse contexto, a legislação para 

estrangeiros, no Brasil, foi pautada.  

A Lei dos Estrangeiros nº 6.815/1980, no Brasil, foi enviada ao Congresso em 1980, 

em regime de urgência, e aprovada em menos de três meses depois. Essa lei criou o Conselho 

Nacional de Imigração (CNIg) e definiu a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, produzida 

no contexto da ditadura militar e marcada pela preocupação com a defesa nacional, com o 

intuito de atender precipuamente à segurança nacional, à organização institucional, aos 

interesses políticos, socioeconômicos e culturais, assim como à defesa do trabalhador nacional. 

Dessa forma, a concessão do visto, a sua prorrogação ou transformação ficariam sempre 

condicionadas aos interesses nacionais (BAENINGER et al., 2010). 

Desse modo, o estrangeiro estaria subordinado aos temas de segurança nacional, 

por conseguinte a lei proibiria organizar ou participar de passeatas, além da concessão do visto 

ser condicionada a interesses nacionais e não aos interesses dos imigrantes (FARIAS; MOTA, 

2014). 

Segundo os críticos, a lei não levava em consideração os tratados internacionais e 

os direitos fundamentais da pessoa humana, além de permitir que a política de imigração 

pudesse ser traçada pelo Poder Executivo, sem o aval do Parlamento (BAENINGER et al., 

2010). Entretanto, no ano seguinte, com a finalidade de reduzir o caráter autoritário, uma nova 

lei foi promulgada (Lei nº 6.964/1981) (BAENINGER et al., 2010). 

O estrangeiro que pretendesse entrar no território nacional deveria possuir visto, 

que é individual, e sua concessão poderia estender-se a dependentes legais. Os seguintes vistos 

que poderiam ser concedidos eram: de trânsito; de turista; temporário; permanente; de cortesia; 

oficial; e diplomático (BRASIL, 1980). Os profissionais de saúde que pretendessem imigrar 

para o Brasil se enquadrariam nos vistos temporários ou permanentes. 

O visto temporário poderia ser concedido ao estrangeiro que pretendesse vir ao 

Brasil, como profissional de saúde, para viagem em missão de estudos; na condição de 

estudante; na condição de beneficiário de bolsa vinculada a projeto de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação concedida por órgão ou agência de fomento e na condição de 
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cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de contrato ou a 

serviço do Governo brasileiro. Essa relação de motivos foi ampliada para o pesquisador por 

meio da Lei nº 13.243/2016 (BRASIL, 2016a), voltada para estímulos ao desenvolvimento 

científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. 

Inicialmente, o prazo para esses vistos temporários corresponderia à duração da 

missão, do contrato, ou da prestação de serviços, comprovada perante a autoridade consular, 

observado o disposto na legislação trabalhista. Todavia, a Lei nº 6.964/1981 alterou o prazo do 

visto do estudante, que passou a ser de até um ano, podendo ser prorrogado quando fosse o 

caso, mediante prova do aproveitamento escolar e da matrícula (BRASIL, 1980) (BRASIL, 

1981b). 

 Ao estrangeiro na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra 

categoria, sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro, só se concederia o visto 

se satisfizesse às exigências especiais estabelecidas pelo CNIg e fosse parte em contrato de 

trabalho, visado pelo Ministério do Trabalho, salvo no caso de comprovada prestação de serviço 

ao Governo brasileiro (BRASIL, 1980). 

No que se refere ao visto permanente, poderia ser concedido ao estrangeiro que 

pretendesse se fixar definitivamente no Brasil, com o objetivo primordial de propiciar mão de 

obra especializada aos vários setores da economia nacional. Essa concessão visava ao aumento 

da produtividade, à assimilação de tecnologia e à captação de recursos para setores específicos, 

passando a fazer parte doa Política Nacional de Desenvolvimento. A concessão do visto 

permanente poderia ficar condicionada, por prazo não superior a cinco anos, ao exercício de 

atividade certa e à fixação em região determinada do território nacional (BRASIL, 1980).  

Em se tratando de natural de país limítrofe, domiciliado em cidade contígua ao 

território nacional, sendo respeitados os interesses da segurança nacional, poder-se-ia permitir 

a entrada nos municípios fronteiriços a seu respectivo país, desde que apresente prova de 

identidade. Caso o estrangeiro pretenda exercer atividade remunerada ou frequentar 

estabelecimento de ensino naqueles municípios, seria fornecido documento especial que o 

identifique e caracterize a sua condição, e, ainda, Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), quando for o caso, entretanto não conferem o direito de residência no Brasil, nem 

autorizam o afastamento dos limites territoriais daqueles municípios. 

A entrada do estrangeiro em território nacional far-se-ia somente pelos locais onde 

houvesse fiscalização dos órgãos competentes dos Ministérios da Saúde, da Justiça e da 

Fazenda e não poderia se afastar do local de entrada e inspeção sem que o seu documento de 

viagem e o cartão de entrada e saída tenham sido visados. Essa vistoria seria realizada pelo 
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órgão competente do Ministério da Justiça (MJ), de acordo com Lei nº 6.964/1981 (BRASIL, 

1980) (BRASIL, 1981b). 

O estrangeiro admitido na condição de permanente, de temporário de viagem 

cultural ou em missão de estudos, na condição de estudante ou na condição de cientista, 

professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do 

Governo brasileiro, seria obrigado a registrar-se no MJ, dentro dos trinta dias seguintes à 

entrada e a identificar-se pelo sistema datiloscópico, observadas as disposições regulamentares. 

O titular do visto de cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria, 

sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro, poderia obter transformação do visto 

para permanente, satisfeitas as condições previstas nessa Lei nº 6.815/1980. No ano seguinte, a 

categoria “pesquisador” foi incorporada para gozar dos mesmos direitos (BRASIL, 1980) 

(BRASIL, 1981b). De acordo com a Lei nº 13.445/2017, vigente ainda hoje, o estrangeiro 

estaria em situação regular no país enquanto tramitar pedido de regularização migratória. 

Salvo os casos em que o estrangeiro, natural de país limítrofe, domiciliado em 

cidade contígua ao território nacional, pretendesse exercer atividade remunerada ou frequentar 

estabelecimento de ensino naqueles municípios, a admissão de estrangeiro a serviço de entidade 

pública ou privada, ou a matrícula em estabelecimento de ensino de qualquer grau, só se 

efetivaria se ele estivesse devidamente registrado. Essas entidades remeteriam ao MJ, que daria 

conhecimento ao Ministério do Trabalho, nos casos necessários, os dados de identificação do 

estrangeiro admitido ou matriculado e comunicariam, à medida que ocorresse, o término do 

contrato de trabalho, sua rescisão ou prorrogação, bem como a suspensão ou cancelamento da 

matrícula e a conclusão do curso (BRASIL, 1980). 

O exercício de atividade remunerada e a matrícula em estabelecimento de ensino 

seriam permitidos ao estrangeiro com as restrições estabelecidas nessa lei e no seu regulamento. 

Ao estrangeiro que se encontrasse no Brasil ao amparo de condição de estudante, bem como 

aos dependentes de titulares de quaisquer vistos temporários, é vedado o exercício de atividade 

remunerada (BRASIL, 1980). 

A partir da Lei nº 6.964/1981, aos estrangeiros portadores do visto na condição de 

cientista, pesquisador, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de 

contrato ou a serviço do governo brasileiro, seria permitida a inscrição temporária em entidade 

fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada (BRASIL, 1981b). 

A Lei do Estrangeiro anterior foi regulamentada pelo Decreto nº 86.715/1981, de 

10 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a composição e atribuições do CNIg (BRASIL, 

1981a). De acordo com esse decreto, a admissão do estrangeiro no território nacional seria 
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realizada mediante a concessão de visto concedidos no exterior pelas Missões diplomáticas, 

Repartições consulares de carreira, Vice-Consulados e, quando autorizados pela Secretaria de 

Estado das Relações Exteriores, pelos Consulados honorários. A autoridade consular registraria 

no documento de viagem do interessado o prazo de validade para sua utilização do visto e a sua 

classificação. Quando o visto consular omitisse a sua classificação ou ocorresse engano, o 

Departamento de Polícia Federal poderia permitir a entrada do estrangeiro, retendo o seu 

documento de viagem e fornecendo-lhe comprovante (BRASIL, 1981a). 

O passaporte, ou documento equivalente como laissez-passer, o salvo-conduto, a 

permissão de reingresso e outros documentos de viagem emitidos por governo estrangeiro ou 

organismo internacional reconhecido pelo Governo brasileiro, não poderia ser visado se não for 

válido para o Brasil. O visto permanente só poderia ser obtido na jurisdição consular em que o 

interessado tivesse mantido residência pelo prazo mínimo de um ano imediatamente anterior ao 

pedido e poderia ficar condicionado, por prazo não superior a cinco anos, ao exercício de 

atividade certa e à fixação em região determinada do território nacional (BRASIL, 1981a). 

A admissão de estrangeiro a serviço de entidade pública ou privada, ou a matrícula 

em estabelecimento de ensino de qualquer grau, só se efetivaria se ele estivesse devidamente 

registrado ou cadastrado. As entidades remeteriam ao Departamento de Polícia Federal os dados 

de identificação do estrangeiro, à medida que ocorrer o término do contrato de trabalho, sua 

rescisão ou prorrogação, bem como a suspensão ou cancelamento da matrícula e a conclusão 

do curso (BRASIL, 1981a).  

A evidente desatualização da Lei nº 6.815/1980 levou o governo brasileiro a 

preparar uma nova proposta de lei de migrações, pautada pela ótica dos direitos humanos, e em 

julho de 2009 o Projeto de Lei (PL) 5.655/2009 foi enviado ao Congresso Nacional e apensado 

ao PL 2516/2015. Ele dispunha sobre o ingresso, permanência e saída de estrangeiros de 

território nacional; o instituto da naturalização; as medidas compulsórias; a transformação do 

CNIg em Conselho Nacional de Migração; a definição de infrações; e dá outras providências 

(BAENINGER, et al., 2010). 

O referido PL determinava que a política nacional de migração contemplasse a 

adoção de medidas para regular os fluxos migratórios de forma a proteger os direitos humanos 

dos migrantes, especialmente em razão de práticas abusivas advindas da situação migratória 

irregular. 

Em 2009, com o advento da Lei nº 11.961/2009, o imigrante que tivesse ingressado 

no território nacional até primeiro de fevereiro de 2009, e nele permanecesse em situação 

migratória irregular, poderia requerer residência provisória (BRASIL, 2009). 
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A anistia aos imigrantes irregulares aponta que até o final de 2009 foram realizadas, 

aproximadamente, 42 mil solicitações e, dessas, 17 mil os imigrantes bolivianos eram 

solicitantes (OIM,2010). 

Em 2017, o Presidente da República do Brasil sanciona uma nova Lei do 

Estrangeiro, a Lei nº 13.445/2017, que dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do 

visitante, regula a sua entrada e estada no país e estabelece princípios e diretrizes para as 

políticas públicas para o emigrante. 

Apesar de alguns vetos que defendiam medidas restritivas, o Brasil passou a ter 

uma das legislações mais modernas no tocante às políticas migratórias. O país avançou ao 

assegurar o pleno acesso aos serviços, com garantia à reunião familiar e reconhecimento da 

formação acadêmica obtida no exterior, facilitou a inclusão laboral e repudiou as práticas 

discriminatórias e de deportações coletivas. 

O leque de documentos de viagem exigidos foi ampliado e, de acordo com a lei 

atual, são: passaporte; laissez-passer; autorização de retorno; salvo-conduto; carteira de 

identidade de marítimo; carteira de matrícula consular; documento de identidade civil ou 

documento estrangeiro equivalente, quando admitidos em tratado; certificado de membro de 

tripulação de transporte aéreo; e outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro 

em regulamento. A concessão do visto será realizada nas embaixadas, consulados-gerais, 

consulados, vice-consulados e, quando habilitados pelo órgão competente do Poder Executivo, 

por escritórios comerciais e de representação do Brasil no exterior (BRASIL, 2017d). 

Poderá ser concedido, para os imigrantes, visto temporário para pesquisa, ensino ou 

extensão acadêmica, ainda que não possua vínculo empregatício com a instituição de pesquisa 

ou de ensino brasileira, exigida, na hipótese de vínculo, a comprovação de formação superior 

compatível ou equivalente reconhecimento científico. No caso do estudante, será concedido ao 

imigrante que pretenda vir ao Brasil para frequentar curso regular ou realizar estágio ou 

intercâmbio de estudo ou de pesquisa (BRASIL, 2017d).  

A concessão de visto temporário para trabalho poderá ser ao imigrante que venha 

exercer atividade laboral, independente do vínculo empregatício, desde que comprove oferta de 

trabalho formalizada por pessoa jurídica em atividade no país, sendo dispensada essa exigência 

se o imigrante comprovar titulação em curso de ensino superior ou equivalente. De acordo com 

a lei atual, esse imigrante terá reconhecida a possibilidade de modificação do local de exercício 

de sua atividade laboral (BRASIL, 2017d). 

O Decreto nº 9.199/2017 regulamentou a Lei nº 13.445/2017, de 24 de maio de 

2017, que institui a Lei de Migração. Nele, o visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão 
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acadêmica sem vínculo empregatício no país será concedido ao imigrante detentor de bolsa ou 

auxílio em uma das modalidades, quando o prazo de vigência da bolsa for superior a noventa 

dias, assim como o imigrante que possuir vínculo institucional exclusivamente no exterior e 

pretenda realizar atividade de pesquisa, ensino ou de extensão acadêmica subsidiada por 

instituição de pesquisa ou de ensino estrangeira, desde que em parceria com instituição 

brasileira. Na situação em que não haja vínculo empregatício e o imigrante se encontre no país 

por prazo superior a noventa dias, poderá exercer atividade remunerada no país, desde que 

relacionada à área de pesquisa, de ensino ou de extensão acadêmica (BRASIL, 2017c). 

A autorização de residência para fins de trabalhistas poderá ser concedida ao 

imigrante que exerça atividade laboral, com ou sem vínculo empregatício no país, por meio da 

comprovação de oferta de trabalho. 

Será dispensada a oferta de trabalho e considerará a comprovação de titulação em 

curso de ensino superior ou equivalente, na condição de capacidades profissionais estratégicas 

para o país, conforme disposto em ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança 

Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho, consultado o CNIg (BRASIL, 2017c). 

A concessão do visto temporário para a finalidade trabalho observará os requisitos, 

as condições, os prazos e os procedimentos estabelecidos em resolução do CNIg. Seria 

solicitada, junto ao Ministério do Trabalho, autorização de residência prévia à emissão do visto, 

ressalvadas as hipóteses definidas em resolução do CNIg, o que não implicaria a emissão 

automática do visto temporário (BRASIL, 2017b). 

O registro consiste na inserção de dados em sistema próprio da Polícia Federal, 

mediante a identificação civil por dados biográficos e biométricos. O pedido de registro é 

individual e, na hipótese de pessoa incapaz, o será feito por representante ou assistente legal. A 

solicitação de registro deve ocorrer no prazo de noventa dias, contado da data de ingresso no 

país (BRASIL, 2017c). 

O registro será obrigatório a todo imigrante detentor de visto temporário ou de 

autorização de residência e gerará número único de Registro Nacional Migratório, que garantirá 

ao imigrante o pleno exercício dos atos da vida civil. A Carteira de Registro Nacional 

Migratório será fornecida ao imigrante registrado, da qual constará o número único de Registro 

Nacional Migratório. Nela, constará o prazo de residência do imigrante (BRASIL, 2017c). 

Até a expedição da Carteira de Registro Nacional Migratório, o imigrante poderá 

apresentar o protocolo recebido, quando solicitado, acompanhado do documento de viagem ou 

de outro documento de identificação estabelecido em ato do Ministro de Estado do Ministério 
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da Justiça e Segurança Pública, e terá garantidos os direitos previstos pelo prazo de até cento e 

oitenta dias, prorrogável pela Polícia Federal, sem ônus para o solicitante (BRASIL, 2017c). 

Independentemente da expedição da Carteira de Registro Nacional Migratório e 

enquanto não houvesse expirado o prazo para o registro, o documento de viagem do imigrante 

com visto temporário válido será apto para comprovar a sua identidade e demonstrar a 

regularidade de sua estada no país (BRASIL, 2017c). 

Nos casos em que exista o vínculo empregatício no país, será concedida a 

autorização de residência ao imigrante que comprová-lo, caracterizada por meio de contrato de 

trabalho ou de prestação de serviços celebrado com instituição de pesquisa ou de ensino 

brasileira. Quando não existir esse vínculo, será concedida autorização de residência ao 

imigrante detentor de bolsa ou auxílio em uma das modalidades previstas na lei, quando o prazo 

de vigência da bolsa for superior a noventa dias (BRASIL, 2017c). 

O exercício de atividade remunerada será permitido ao imigrante a quem se tiver 

sido concedida a autorização de residência para estudo, desde que compatível com a carga 

horária do estudo, nos termos da legislação vigente (BRASIL, 2017c). No Brasil, os 

trabalhadores estrangeiros deverão portar uma autorização de residência que lhes permitam 

trabalhar, sendo concedida aos participantes do acordo. 

Para atrair mão de obra em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional ou 

com déficit de competências profissionais para o país, serão estabelecidas condições 

simplificadas para a autorização de residência para fins de trabalho; logo será dispensada a 

oferta de trabalho e considerada a comprovação de titulação em curso de ensino superior ou 

equivalente, na hipótese de capacidades profissionais estratégicas para o país, conforme ato 

conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública, Relações Exteriores e do 

Trabalho, consultado o CNIg (BRASIL, 2017c). 

A mudança do local de exercício de sua atividade laboral, na mesma empresa ou no 

mesmo grupo econômico, será reconhecida a quem tiver sido concedida a autorização de 

residência para fins de trabalho, sendo que o imigrante deverá requerer autorização ao 

Ministério do Trabalho se pretender exercer atividade junto a empregador que não seja o que o 

contratou inicialmente, durante a residência por tempo determinado, por meio de pedido 

fundamentado e instruído com o novo contrato de trabalho firmado. Em seguida, o Ministério 

do Trabalho comunicará a Polícia Federal para fins de atualização de registro (BRASIL, 2017c). 

Ainda que aprovada a residência, a perda da autorização poderá ser decretada caso 

haja cessado o fundamento que embasou a autorização de residência ou obtenção de autorização 

de residência com fundamento em outra hipótese, visto que o imigrante deverá comunicar à 
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Polícia Federal quando deixar de possuir as condições que embasaram a concessão de sua 

autorização durante a sua vigência, o que não o impede de solicitar autorização de residência 

com fundamento em outra hipótese e ainda nos casos em que esteja ausente do país por mais 

de dois anos sem apresentação de justificativa (BRASIL, 2017c). 

A Polícia Federal é a autoridade responsável por realizar o controle migratório de 

estrangeiros no Brasil. Dessa forma, todo estrangeiro residente deverá estar registrado na 

Polícia Federal e portar uma Cédula de Identidade de Estrangeiro. 

A CTPS é o documento usado por qualquer trabalhador no Brasil e serve para 

comprovar que o empregador está cumprindo suas obrigações e a existência de um emprego 

formal. No Brasil, os direitos e deveres dos trabalhadores estão previstos na Constituição 

Federal, em leis, nos tratados internacionais ratificados e nos Acordos e Convenções Coletivas 

de Trabalho, firmadas entre sindicatos de trabalhadores e empresas ou sindicatos patronais 

(BRASIL, 2010a). 

O Decreto nº 9.089/2017, de 6 de julho de 2017, promulga o acordo entre a 

República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai sobre Residência 

Permanente, com o objetivo de alcançar a Livre Circulação de Pessoas, firmado em Brasília, 

em 9 de julho de 2013. Os pedidos serão tramitados, no caso de visto permanente no Brasil, 

perante uma Missão Diplomática ou Representação Consular brasileira; no caso de residência 

permanente, perante o Departamento de Polícia Federal ou diretamente à Secretaria Nacional 

de Justiça. No Uruguai, no caso de residência permanente, perante uma representação 

diplomática uruguaia ou a Direção Nacional de Migração. As partes comprometem-se a 

implementar sistema que permita a realização dos trâmites de residência nas representações 

consulares das partes, bem como o acompanhamento e a notificação dos solicitantes (BRASIL, 

2017a). 

Em 2013, em resposta ao pedido das manifestações populares a respeito de 

melhorias nos serviços de saúde e à Frente Nacional de Prefeitos, foi criado o Programa Mais 

Médicos, por meio da Medida Provisória nº 621, em julho de 2013, com a finalidade de formar 

recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS). Para exercício da 

medicina pelo médico intercambista, médico formado em instituição de educação superior 

estrangeira com habilitação para exercício da medicina no exterior, no âmbito do Projeto Mais 

Médicos para o Brasil seria expedido registro provisório pelos Conselhos Regionais de 

Medicina (BRASIL, 2013b). 

De acordo com a Medida Complementar nº 621, para fins do Projeto Mais Médicos 

para o Brasil, consideram-se duas categorias médicas: o médico participante – médico 
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intercambista ou médico formado em instituição de educação superior brasileira ou com 

diploma revalidado; e médico intercambista – médico formado em instituição de educação 

superior estrangeira com habilitação para exercício da medicina no exterior. 

Para que o médico intercambista pudesse participar do Projeto Mais Médicos para 

o Brasil, necessitaria apresentar diploma expedido por instituição de educação superior 

estrangeira, habilitação para o exercício da medicina no país de sua formação e possuir 

conhecimentos de língua portuguesa. Os documentos sujeitam-se à legalização consular 

gratuita, dispensada a tradução juramentada, nos termos de ato conjunto dos Ministros de 

Estado da Educação e da Saúde (BRASIL, 2013b). 

As atividades desempenhadas no Projeto Mais Médicos para o Brasil não criariam 

vínculo empregatício de qualquer natureza. O médico intercambista estrangeiro faria jus ao 

visto temporário de aperfeiçoamento médico pelo prazo de três anos, prorrogável por igual 

período. Seria vedada a transformação do visto temporário em permanente e, tão logo houvesse 

seu desligamento, seu registro provisório seria cancelado, assim como o registro de estrangeiro 

(BRASIL, 2013b). O médico intercambista, ao ser desligado do programa, teria seu registro 

provisório cancelado, assim como o registro de estrangeiro. 

O candidato deveria entregar o diploma expedido por instituição de educação 

superior estrangeira e o documento que comprovasse a habilitação para o exercício da medicina 

no exterior legalizados e acompanhados de tradução simples, até a data definida pela 

Coordenação do Projeto. Em seguida, deveria apresentar, na representação consular, o original 

e a cópia dos documentos anteriores. A comprovação de conhecimentos de língua portuguesa 

seria exigida em duas etapas, mediante declaração apresentada no ato de inscrição no projeto 

pelo médico interessado de que possuísse conhecimento mínimo da língua portuguesa; e após 

aprovação no módulo de acolhimento e avaliação (BRASIL, 2013b). 

Em 2013, foi sancionada a Lei nº 12.871/2013, que previu a alteração no módulo 

designado acolhimento, cuja carga horária mínima passaria de 120 para de 160 horas e teria 

duração de quatro semanas, contemplando, além do conteúdo relacionado à legislação referente 

ao sistema de saúde brasileiro, ao funcionamento e às atribuições do SUS – notadamente da 

Atenção Básica em Saúde e a língua portuguesa, presentes na lei anterior –, os protocolos 

clínicos de atendimentos definidos pelo MS e o código de ética médica (BRASIL, 2013a). 

Em 2014, por sua vez, foi publicada a Portaria Conjunta nº 1, que dispunha sobre o 

Módulo de Acolhimento e Avaliação de Médicos Intercambistas nas ações educacionais e de 

aperfeiçoamento desenvolvidas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil (BRASIL & 

BRASIL, 2014). Esse módulo consistia no primeiro momento formativo do médico 
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intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, com o objetivo de integrá-lo para atuação 

generalista na Atenção Básica no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL; 

BRASIL, 2014). 

O médico intercambista seria avaliado e aprovado se obtivesse conceito suficiente 

(nota igual ou superior a 5,0) nos eixos de Língua Portuguesa e de Saúde. Caso obtivesse 

conceito parcialmente suficiente (nota entre 3,0 e 4,9) em apenas um dos eixos, deveria realizar 

recuperação e ser submetido à nova avaliação. Após a recuperação, o médico intercambista 

somente seria aprovado se obtivesse conceito suficiente na avaliação. E, em caso de conceito 

insuficiente (nota inferior a 3,0) em qualquer dos eixos ou parcialmente suficiente em ambos 

os eixos, seria reprovado. 

A Medida Provisória nº 723, aprovada em 2016, prorrogou o prazo de dispensa do 

médico intercambista por mais três anos, visto que anteriormente poderia exercer a medicina 

exclusivamente no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim como o prazo 

do visto temporário. Em 12 de setembro de 2016, o Presidente da República sancionou a Lei nº 

13.333/2016, que ratificou a tal Medida Provisória (BRASIL, 2016b). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A existência do MERCOSUL fundamenta-se na convicção de que a integração 

entre os países que o constituem é condição fundamental para acelerar os processos de 

desenvolvimento econômico com justiça social. 

O TA representou uma iniciativa muito importante no que se refere à integração 

dos países da América Latina, buscando o desenvolvimento desejado e a estabilização 

econômica, favorecendo, além da livre circulação de bens e produtos, o incentivo à livre 

circulação de pessoas. 

No contexto da livre circulação de pessoas, os profissionais de saúde compõem um 

grupo em que a migração no MERCOSUL é uma realidade. A escolha de migrar para estudar, 

ensinar ou trabalhar vai depender da oportunidade profissional de cada imigrante. 

As possibilidades de atuação dos profissionais de saúde no MERCOSUL são 

reconhecidas e regidas por uma legislação migratória geral e específica, sendo essa relacionada 

ao trabalho, à saúde e ao ensino/estudo. 

A base dessa legislação é resultado dos anos de existência do MERCOSUL e muitos 

documentos, regulamentados pelos países do Bloco, ainda são válidos até hoje. 
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A morosidade na regulamentação dos documentos aprovados no MERCOSUL, 

pelos Estados Partes, é um fato que se aplica a toda temática que envolve o processo migratório, 

proporcionando uma lentidão na aplicação da legislação. 

O Programa Mais Médicos é o que temos de mais específico, na legislação 

brasileira, relacionado ao processo migratório de profissionais de saúde, incentivando 

especificamente a imigração do profissional médico para o Brasil – o médico intercambista. 
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IV. DISCUSSÃO GERAL 

 

O Mercado Comum do Sul, mais conhecido como MERCOSUL, existente há mais 

de duas décadas, é uma iniciativa de integração regional da América Latina, surgida a partir do 

Tratado de Assunção, em 1991, no contexto da redemocratização e reaproximação dos países 

da região. Os países fundadores do MERCOSUL são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

A Venezuela, que aderiu ao Bloco em 2012, no entanto está suspensa, desde 

dezembro de 2016, por descumprimento de seu Protocolo de Adesão e, desde agosto de 2017, 

por violação da Cláusula Democrática do Bloco. A Bolívia, por sua vez, tem o status de Estado 

Associado em processo de adesão e os demais países constituintes estão vinculados ao 

MERCOSUL como Estados Associados, que são Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e 

Suriname. 

O Tratado de Assunção estabeleceu uma integração com os objetivos centrais de 

conformação de um Mercado Comum com livre circulação interna de bens, serviços e fatores 

produtivos, o estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC) no comércio com terceiros 

países e a adoção de uma política comercial comum. 

Por meio do Protocolo de Ouro Preto, assinado em 1994, o MERCOSUL adquiriu 

personalidade jurídica de direito internacional e estabeleceu uma estrutura institucional básica. 

No decorrer do processo de integração, além da integração econômico-comercial, 

gradualmente foram sendo incluídos temas políticos, laborais, de direitos humanos, sociais e de 

cidadania na agenda do MERCOSUL. 

O Bloco Econômico Regional tem buscado fortalecer a integração entre seus países 

constituintes e harmonizar suas legislações, por meio de discussões constantes, previstas em 

sua agenda, e aprovação de documentos oficiais aplicáveis a todos os Estados Partes.  

As discussões sobre as migrações internacionais estiveram presentes nas reuniões 

do Bloco, por se relacionarem com as diversas áreas como econômicas, sociais, políticas, 

culturais e ideológicas. Os fluxos migratórios são intensos e diversos, gerando demandas que 

necessitam ser regulamentadas, devido ao seu processo dinâmico, visto que a todo momento 

pessoas deixam seu país de origem rumo a outro para ficarem de forma permanente ou por 

apenas um determinado tempo. 

O Brasil, como Estado Parte do MERCOSUL, estabeleceu como prioridade a 

facilitação da circulação de pessoas no MERCOSUL, por meio da modernização e 

simplificação dos procedimentos migratórios, e a plena implementação do sistema de 

mobilidade acadêmica do MERCOSUL. 
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Os imigrantes mercosulinos que residem em outro Estado Parte têm habilitação para 

trabalhar em iguais condições que os nacionais desse Estado, devendo cumprir com as 

regulamentações específicas que a legislação trabalhista estabelece. 

Entretanto, se o imigrante deseja residir em outro Estado Parte que não seja o seu, 

ele terá o direito de obter a residência legal no território de outro Estado Parte.  

As normas que são negociadas e aprovadas pelos órgãos decisórios do 

MERCOSUL tornam-se obrigatórias. Quando necessário, deverão ser incorporadas aos 

ordenamentos jurídicos dos Estados constituintes, mediante os procedimentos previstos pela 

legislação de cada país. 

Apesar dessa aprovação no Bloco, algumas normas demoram um grande tempo até 

serem incorporadas aos ordenamentos jurídicos de cada país, podendo durar anos, como 

pudemos observar no estudo o exemplo do Brasil. 

O empenho na desburocratização do processo migratório tem sido favorável entre 

os países, ainda que o fator econômico seja o foco das discussões no MERCOSUL, constatado 

pela quantidade de normas relacionadas. Atualmente, a livre circulação de pessoas dentro do 

Bloco está bem definida, com legislação específica para diversas situações, proporcionando ao 

imigrante a visualização de um caminho a ser traçado até que se consiga efetivar a mudança de 

país. 

Os profissionais de saúde que decidirem migrar entre os países do Bloco serão 

regidos pela legislação que contempla a livre circulação de pessoas, independentemente de que 

o motivo da escolha seja migrar para estudar, ensinar, pesquisar ou trabalhar, o que vai depender 

da oportunidade profissional de cada imigrante. Entretanto, também existem normas específicas 

relacionadas às profissões reconhecidas, especialidades médicas e preenchimento da Matriz 

Mínima. 

No Brasil, o Programa Mais Médicos é o que temos de mais específico, na 

legislação brasileira, relacionado ao processo migratório de profissionais de saúde, 

incentivando especificamente a imigração do profissional médico para o Brasil – o médico 

intercambista. 
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V. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

A primeira limitação da pesquisa foi adquirir dados relativos aos cirurgiões-

dentistas através dos conselhos de classe, devido a divergência entre seus Conselhos de Ética a 

respeito da disponibilidade dos dados dos profissionais imigrantes cadastrados, visto que a 

pesquisa inicial era Imigração dos Cirurgiões Dentistas dos Estados Partes do MERCOSUL 

para o Brasil. Esta limitação proporcionou uma grande mudança na pesquisa, quando optou-se 

por estudar a legislação migratória dos profissionais de saúde dos Estados Partes do 

MERCOSUL para o Brasil.   

Os dados consultados no site do MERCOSUL referentes à normativa, tratados e 

protocolos estão bem organizados, porém a documentação complementar, como declarações, 

matriz mínima e demais documentos são encontrados de forma fragmentada, como anexo de 

normativas, não dispondo de uma contextualização pautada disponível. 

As documentações brasileiras foram ainda mais difíceis de desenredar, por não se 

encontrarem de forma sistematizada em nenhum site, levando a uma busca exaustiva de 

documentos, relacionados ao assunto central da normativa do Bloco escolhida, em diversos 

sítios eletrônicos. 

Outra limitação foi a imensa quantidade de normas encontradas no site oficial do 

MERCOSUL. Por se tratar de 3.318 documentos, entre os anos de 1991 e 2016, não foi possível 

uma leitura individual de cada documento, necessitando utilizar palavras-chave que foram 

aplicadas numa filtragem em planilha do Microsoft Excel contendo apenas os títulos das 

normativas, o que significa dizer que, caso alguma norma não tenha a ideia central em seu título, 

essa pode não ter sido inclusa na pesquisa, não obstante um certo quantitativo ter sido 

identificado pela citação em outras normas. 
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VI. CONCLUSÃO GERAL 

 

Durante estes 26 anos de formação do Bloco Econômico Regional, conhecido como 

MERCOSUL, analisados na pesquisa, foram publicadas 3.318 normas, dentre elas: 33 

protocolos, quatro tratados, 72 acordos, 528 diretrizes, 923 decisões, 1.692 resoluções, 57 

recomendações, sete memorandos, uma emenda e um entendimento. 

A pesquisa selecionou 90 normas, sendo 57% delas aprovadas na década de 1990. 

Foram um tratado, cinco protocolos, 10 acordos, 35 decisões, uma recomendação e 38 

resoluções. 

Para compreender a temática da pesquisa, inicialmente foi necessário compreender 

a formação do MERCOSUL, e selecionou-se, independente de palavras-chaves, 25 documentos 

que regiam o processo de criação do Bloco. 

A legislação do MERCOSUL, que trata da mobilidade de pessoas entre países, 

abrangeu um total de 46 normas brasileiras associadas, visto que tiveram de ser contempladas 

a situação das fronteiras e a documentação necessária aos migrantes durante o processo 

migratório. Os documentos exclusivamente relacionados à migração, mobilidade, residência e 

documentação foram apenas 26, sendo sete acordos, 14 decisões e cinco resoluções. Constatou-

se que 85% desses foram aprovados após o ano 2.000, o que comprova que a migração não era 

uma preocupação inicial para o MERCOSUL. 

No que concerne à legislação que regula a imigração no Brasil, foram identificados 

cinco leis e 14 decretos diretamente relacionados, sendo que duas dessas leis e um decreto já 

existiam antes da criação do MERCOSUL. Apesar da aprovação de decretos que alinhassem a 

legislação brasileira ao MERCOSUL, 50% foram aprovados a partir de 2009 e apenas em 2017 

foi sancionada uma nova Lei de Migração, o que demostra a morosidade dos governantes 

brasileiros em regulamentar o processo migratório no país, acatando por 36 anos uma lei 

aprovada diante de um contexto político, econômico e social totalmente divergente dos dias 

atuais. 

Os profissionais de saúde do MERCOSUL que almejem atuar em território 

brasileiro devem respeitar as normas comuns aos imigrantes, sendo cabível a autorização de 

residência para aqueles que fossem atuar em pesquisa, ensino ou extensão acadêmica; estudo 

ou trabalho. 

No propósito de facilitar a imigração de profissionais de saúde, o Brasil aprovou 

portarias que harmonizassem o reconhecimento das profissões de saúde e as especialidades 

médicas dos Estados Partes, além de legitimar a utilização da Matriz Mínima.  
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Os profissionais de saúde em que a imigração foi permitida com mais simplicidade, 

em outras palavras, impulsionada, foram os médicos que tiveram uma legislação devida, por 

meio da Medida Provisória nº 621, que incluía os médicos que atuariam no Programa Mais 

Médicos, denominados médicos intercambistas, como alternativa para resolver a escassez ou 

ausência de médicos no Brasil. 

Em resumo, a pesquisa veio a contribuir para a desmistificação do processo 

migratório no Brasil. 
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ANEXO A – QUADRO DE DOCUMENTOS DO MERCOSUL 1991 – 2016 – PRIMEIRA E TERCEIRA ESCOLHA 

 

ANO DOCUMENTO TÍTULO 
PALAVRA 

CHAVE 
CAPÍTULO 

1991 DECISÃO 001/1991  SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS (PROTOCOLO DE BRASÍLIA)   * CAPÍTULO 1 

1991 PROTOCOLO PROTOCOLO DE BRASILIA PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  * CAPÍTULO 1 

1991 RESOLUÇÃO 002/1991  CONTROLE INTEGRADO DE FRONTEIRA  FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

1991 RESOLUÇÃO 003/1991  ATENDIMENTO PERMANENTE NAS ADUANAS DE FRONTEIRAS  FRONTEIRA CAPÍTULO 1 

1991 RESOLUÇÃO 011/1991  SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 11 ASSUNTOS TRABALHISTAS  TRABALHISTA CAPÍTULO 3 

1991 TRATADO TRATADO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN MERCADO COMÚN (TRATADO DE ASUNCIÓN)  * CAPÍTULO 1 

1992 DECISÃO 001/1992  

CRONOGRAMA DE MEDIDAS QUE ASSEGUREM O CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO 

TRATADO DE ASSUNÇÃO   * CAPÍTULO 1 

1992 DECISÃO 002/1992  

CRONOGRAMA DE MEDIDAS QUE ASSEGUREM O CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO 

TRATADO DE ASSUNÇÃO   * CAPÍTULO 1 

1992 DECISÃO 005/1992  
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURISDICIONAL EM MATÉRIA CIVIL, 

COMERCIAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA (PR. DE LAS LEÑAS)  
TRABALHISTA NÃO ESCOLHIDO 

1992 DECISÃO 008/1992  MEDIDAS PARA EVITAR O EMPREGO NÃO REGISTRADO  EMPREGO NÃO ESCOLHIDO 

1992 DECISÃO 009/1992  
INSTRUÇÃO AOS ORGANISMOS COMPETENTES EM FRONTEIRA PARA SUA COORDENAÇÃO 

INTERNA  
FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

1992 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JURISDICCIONAL EN MATERIA CIVIL, 

COMERCIAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA (PROTOCOLO DE LAS LEÑAS) 
LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

1992 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURISDICIONAL EM MATÉRIA CIVIL, 

COMERCIAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA  
TRABALHISTA NÃO ESCOLHIDO 

1992 RESOLUÇÃO 001/1992  PRAZO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE CONTROLES INTEGRADOS DE FRONTEIRA  FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

1992 RESOLUÇÃO 011/1992  
SUBSTITUIR A DENOMINAÇÃO DO SGT N° 11 POR: RELAÇÕES TRABALHISTAS, EMPREGO E 

SEGURANÇA SOCIAL  
EMPREGO CAPÍTULO 3 

1992 RESOLUÇÃO 033/1992  PRORROGA DO PRAZO CRONOGRAMA DE LAS LEÑAS (SGT Nº1,3,7,10)   * CAPÍTULO 1 

1992 RESOLUÇÃO 036/1992  
ENSAIOS DE MIGRAÇÃO TOTAL DE EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM 

CONTATO COM ALIMENTOS  
MIGRAÇÃO NÃO ESCOLHIDO 

1992 RESOLUÇÃO 043/1992  
ELIMINAÇÃO DOS LIMITES PARA A OBTENÇÃO DE DIVISAS E CHEQUES DE VIAGEM 

RELACIONADOS COM SERVIÇOS DE TURISMO E DE VIAGENS  
VIAGEM NÃO ESCOLHIDO 

1992 RESOLUÇÃO 048/1992  PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DO CRONOGRAMA DE LAS LEÑAS (SGT N° 1, 2, 3, 9, 10 E 11)   * CAPÍTULO 1 

1993 ACORDO 
ACORDO PARA A APLICAÇÃO DOS CONTROLES INTEGRADOS EM FRONTEIRA ENTRE OS 

PAÍSES DO MERCOSUL  
FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

1993 DECISÃO 001/1993  AJUSTE DO CRONOGRAMA DE MEDIDAS DE LAS LEÑAS   * CAPÍTULO 1 

1993 DECISÃO 005/1993  
ACORDO DE RECIFE ACORDO PARA A APLICAÇÃO DOS CONTROLES INTEGRADOS EM 

FRONTEIRA ENTRE OS PAÍSES DO MERCOSUL  
FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

1993 DECISÃO 009/1993  AJUSTE DO CRONOGRAMA DE MEDIDAS DE LAS LEÑAS   * CAPÍTULO 1 

1993 RESOLUÇÃO 004/1993  PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DO CRONOGRAMA DE LAS LEÑAS (SGT N° 1, 5, 6, 11)   * CAPÍTULO 1 
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1993 RESOLUÇÃO 007/1993  GRUPO AD HOC ASPECTOS INSTITUCIONAIS   * CAPÍTULO 1 

1993 RESOLUÇÃO 037/1993  COMISSÃO AD HOC DESENVOLVIMENTO REGIONAL   * CAPÍTULO 1 

1993 RESOLUÇÃO 038/1993  GRUPO AD HOC PARA A CONFECÇÃO DO DOCUMENTO ÚNICO DE VIAGEM  DOCUMENTO CAPÍTULO 2 

1993 RESOLUÇÃO 061/1993  PRAZOS CRONOGRAMA DE LAS LEÑAS (SGT N° 3, 7, 9)   * CAPÍTULO 1 

1994 DECISÃO 004/1994  
PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO EDUCATIVA E RECONHECIMENTO DE CERTIFICADOS, 

TÍTULOS E ESTUDOS DE NÍVEL PRIMÁRIO E MÉDIO NÃO TÉCNICO  
TÍTULOS NÃO ESCOLHIDO 

1994 DECISÃO 007/1994  TARIFA EXTERNA COMUM  *  CAPÍTULO 1 

1994 DECISÃO 009/1994  COMISSÃO DE COMÉRCIO DO MERCOSUL   * CAPÍTULO 1 

1994 DECISÃO 027/1994  PROTOCOLO DE MEDIDAS CAUTELARES   * CAPÍTULO 1 

1994 PROTOCOLO 
PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS, 

TÍTULOS Y ESTUDIOS DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO NO TÉCNICO 
TÍTULOS NÃO ESCOLHIDO 

1994 PROTOCOLO PROTOCOLO DE MEDIDAS CAUTELARES  * CAPÍTULO 1 

1994 PROTOCOLO 

PROTOCOLO DE OURO PRETO PROTOCOLO ADICIONAL AO TRATADO DE ASSUNÇÃO 

SOBRE A ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO MERCOSUL   * CAPÍTULO 1 

1994 RESOLUÇÃO 001/1994  
TRATAMENTO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS NOS POSTOS 

DE FRONTEIRA  
FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

1994 RESOLUÇÃO 003/1994  PONTOS DE FRONTEIRA  FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

1994 RESOLUÇÃO 008/1994  PONTOS DE FRONTEIRA  FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

1994 RESOLUÇÃO 111/1994  
RECURSOS FINANCEIROS E HUMANOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS 

CONTROLES INTEGRADOS DE FRONTEIRA  
FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

1994 RESOLUÇÃO 112/1994  
CARACTERÍSTICAS COMUNS A QUE DEVERIAM TENDER OS DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO DE CIRCULAÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES  
DOCUMENTO CAPÍTULO 1 

1994 RESOLUÇÃO 113/1994  
INTERCÂMBIO DIRETO DE INFORMAÇÕES ENTRE OS ORGANISMOS COMPETENTES EM 

MATÉRIA MIGRATÓRIA  
MIGRAÇÃO CAPÍTULO 1 

1994 RESOLUÇÃO 114/1994  CARACTERÍSTICAS A QUE DEVERIAM TENDER OS PASSAPORTES DOS ESTADOS PARTES   * CAPÍTULO 1 

1994 RESOLUÇÃO 127/1994  HORÁRIO NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS PONTOS DE FRONTEIRA  FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

1994 RESOLUÇÃO 130/1994  

ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E 

INTERPRETAÇÃO UNIFORME   * CAPÍTULO 1 

1994 RESOLUÇÃO 131/1994  

NORMA RELATIVA À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS COMUNITÁRIOS DO MERCOSUL DE USO 

PARTICULAR EXCLUSIVO DE TURISTAS   * CAPÍTULO 1 

1995 DECISÃO 003/1995  REUNIÃO DE MINISTROS DA SAÚDE  SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

1995 DECISÃO 004/1995  

PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO EDUCATIVA SOBRE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS 

UNIVERSITÁRIOS PARA O PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NAS 

UNIVERSIDADES DOS PAÍSES DO MERCOSUL  

TÍTULOS CAPÍTULO 3 

1995 DECISÃO 007/1995  
PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO EDUCATIVA E REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS, 

CERTIFICADOS, TÍTULOS E RECONHECIMENTO DE ESTUDOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO  
TÍTULOS NÃO ESCOLHIDO 

1995 RESOLUÇÃO 010/1995  
DETERMINAÇÃO DA MIGRAÇÃO TOTAL DE MATERIAIS PLÁSTICOS NO AZEITE DE OLIVA 

COMO SIMULADOR GRAXO  
MIGRAÇÃO NÃO ESCOLHIDO 

1995 RESOLUÇÃO 011/1995  DETERMINAÇÃO DA MIGRAÇÃO ESPECÍFICA DE ETILENOGLICOL E DIETILENOGLICOL  MIGRAÇÃO NÃO ESCOLHIDO 

1995 RESOLUÇÃO 012/1995  ENSAIO DE MIGRAÇÃO TOTAL DE EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS CELULÓSICOS  MIGRAÇÃO NÃO ESCOLHIDO 

1995 RESOLUÇÃO 038/1995  
PAUTAS NEGOCIADORAS DOS SUBGRUPOS DE TRABALHO, DAS REUNIÕES 

ESPECIALIZADAS E GRUPOS AD HOC  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 
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1996 DECISÃO 009/1996  
PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO EDUCACIONAL PARA A FORMAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS NO NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL  

RECURSOS 

HUMANOS 
CAPÍTULO 3 

1996 RESOLUÇÃO 008/1996  NORMAS SANITÁRIAS PARA O TRÂNSITO VICINAL FRONTEIRIÇO EQUINO  FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

1996 RESOLUÇÃO 033/1996  PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE À COMISSÃO DE METROLOGIA  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

1996 RESOLUÇÃO 075/1996  
DOCUMENTOS DE CADA ESTADO PARTE QUE HABILITAM O TRÂNSITO DE PESSOAS NO 

MERCOSUL  
DOCUMENTO CAPÍTULO 2 

1996 RESOLUÇÃO 115/1996  
PAUTA NEGOCIADORA PRIORITÁRIA DO SGT-10 (ASSUNTOS TRABALHISTAS, EMPREGO E 

SEGURIDADE SOCIAL)  
EMPREGO NÃO ESCOLHIDO 

1996 RESOLUÇÃO 125/1996  DEFESA DO CONSUMIDOR - PROTEÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR  SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

1996 RESOLUÇÃO 147/1996  PROGRAMA DE TRABALHO DO SGT Nº 8  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

1996 RESOLUÇÃO 151/1996  CRIAÇÃO DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 11 SAÚDE  SAÚDE CAPÍTULO 3 

1996 RESOLUÇÃO 153/1996  
AMPLIAÇÃO DA PAUTA NEGOCIADORA DO SGT N° 10 (ASSUNTOS TRABALHISTAS, 

EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL)  
EMPREGO NÃO ESCOLHIDO 

1997 ACORDO 
ACORDO COMPLEMENTAR AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA 

JURISDICIONAL EM MATÉRIA CIVIL, COMERCIAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA  
TRABALHISTA NÃO ESCOLHIDO 

1997 DECISÃO 003/1997  
PROTOCOLO DE ADMISSÃO DE TÍTULOS E GRAUS UNIVERSITÁRIOS PARA O EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADES ACADÊMICAS NOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL  
TÍTULOS CAPÍTULO 3 

1997 DECISÃO 005/1997  
ACORDO COMPLEMENTAR AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA 

JURISDICIONAL EM MATÉRIA CIVIL, COMERCIAL, TRABALHISTA Y ADMINISTRATIVA  
TRABALHISTA NÃO ESCOLHIDO 

1997 DECISÃO 026/1997  
ANEXO AO PROTOCOLO DE ADMISSAO DE TÍTULOS E GRAUS UNIVERSITÁRIOS PARA O 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS NOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL  
TÍTULOS CAPÍTULO 3 

1997 RESOLUÇÃO 008/1997  
RELAÇÃO DE PONTOS DE FRONTEIRA DE CONTROLES INTEGRADOS ENTRE OS ESTADOS 

PARTES  
FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

1997 RESOLUÇÃO 016/1997  
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO PREVISTA NAS CONCLUSÕES DE GRUPOS DE 

TRABALHO DA SUBCOMISSÃO COMERCIAL MERCOSUL –UNIÃO EUROPEIA  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

1997 RESOLUÇÃO 033/1997  
PRORROGAÇÃO DO USO DE N-HEPTANO COMO SIMULADOR DE ALIMENTOS 

GORDUROSOS NOS ENSAIOS DE MIGRAÇÃO DE RECIPIENTE E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS  
MIGRAÇÃO NÃO ESCOLHIDO 

1997 RESOLUÇÃO 043/1997  
RELAÇÃO DE PONTOS DE FRONTEIRA DE CONTROLES INTEGRADOS ENTRE OS ESTADOS 

PARTES DO MERCOSUL  
FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

1997 RESOLUÇÃO 059/1997  
PROGRAMA DE TRABALHO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REDE BÁSICA DE 

INFRAESTRUTURA VIAL DO MERCOSUL  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

1997 RESOLUÇÃO 061/1997  
NOVAS PAUTAS NEGOCIADORAS DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 3 REGULAMENTOS 

TÉCNICOS  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

1997 RESOLUÇÃO 066/1997  
DISPOSIÇÕES SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELEFONIA BÁSICA EM ZONAS 

FRONTEIRIÇAS NO MERCOSUL  
FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

1997 RESOLUÇÃO 078/1997  PROGRAMA DE TRABALHO DA RECET PARA O PERÍODO 1998 – 1999  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

1998 DECISÃO 020/1998  
MEDIDAS DE SIMPLIFICAÇÃO OPERACIONAL DE TRÂMITES DE COMÉRCIO EXTERIOR E DE 

FRONTEIRA  
FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

1998 PROTOCOLO  
ANEXO AO PROTOCOLO DE ADMISSÃ DE TÍTULOS E GRAUS UNIVERSITÁRIOS PARA O 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ACADÉMICAS NOS PAÍSES DO MERCOSUL  
TÍTULOS CAPÍTULO 3 

1998 RESOLUÇÃO 004/1998  PAUTA NEGOCIADORA DO SGT N° 11 * CAPÍTULO 3 
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1998 RESOLUÇÃO 005/1998  
Nº 3 PLANO DE TRABALHO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SGT Nº 

3 REGULAMENTOS TÉCNICOS  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

1998 RESOLUÇÃO 018/1998  
PLANO DE TRABALHO DA COMISSÃO DE SEGURIDADE DE PRODUTOS ELÉTRICOS DO SGT 

Nº 3 REGULAMENTOS TÉCNICOS  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

1998 RESOLUÇÃO 026/1998  
PLANO DE TRABALHO DA COMISSÃO DA INDÚSTRIA AUTOMOTRIZ DO SGT Nº 3 

REGULAMENTOS TÉCNICOS  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

1998 RESOLUÇÃO 029/1998  
DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO INTERCÂMBIO POSTAL ENTRE CIDADES LOCALIZADAS EM 

REGIÃO DE FRONTEIRA  
FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

1999 ACORDO Nº 09 
ACORDO DE REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE TRÂNSITO VICINAL FRONTEIRIÇO ENTRE 

OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL 
FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

1999 ACORDO Nº 10 
ACORDO DE REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE TRÂNSITO VICINAL FRONTEIRIÇO ENTRE 

OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, CHELE E BOLÍVIA 
FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

1999 DECISÃO 002/1999  
PROGRAMA DE ASSUNÇÃO SOBRE MEDIDAS DE SIMPLIFICAÇÃO OPERACIONAL E 

TRÂMITES DE COMÉRCIO EXTERIOR E DE FRONTEIRA  
FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

1999 DECISÃO 004/1999  
ACORDO DE ADMISSÃO DE TÍTULOS E GRAUS UNIVERSITÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADES ACADÊMICAS NOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL  
TÍTULOS CAPÍTULO 3 

1999 DECISÃO 005/1999  

ACORDO DE ADMISSÃO DE TÍTULOS E GRAUS UNIVERSITÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADES ACADÊMICAS NOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, NA REPÚBLICA DA 

BOLÍVIA E NA REPÚBLICA DO CHILE  

TÍTULOS CAPÍTULO 3 

1999 DECISÃO 016/1999  

ACORDO DE ASSUNÇÃO SOBRE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES 

E/OU EMBARCAÇÕES QUE TRANSPÕEM ILEGALMENTE AS FRONTEIRAS ENTRE OS 

ESTADOS PARTES DO MERCOSUL  

FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

1999 DECISÃO 018/1999  
ACORDO SOBRE TRÂNSITO VICINAL FRONTEIRIÇO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO 

MERCOSUL  
FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

1999 DECISÃO 019/1999  
ENTENDIMENTO SOBRE TRÂNSITO VICINAL FRONTEIRIÇO ENTRE OS ESTADOS PARTES 

DO MERCOSUL, BOLÍVIA E CHILE  
FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

1999 RESOLUÇÃO 015/1999  CRIAÇÃO DA COMISSÃO SOCIOLABORAL DO MERCOSUL  LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

1999 RESOLUÇÃO 021/1999  
NORMA SOBRE O CONTROLE ADUANEIRO DO INTERCÂMBIO POSTAL ENTRE CIDADES 

SITUADAS EM REGIÃO DE FRONTEIRA (RES. GMC Nº 29/98)  
FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

1999 RESOLUÇÃO 022/1999  

EXPLICAÇÃO COMPLEMENTAR DA RESOLUÇÃO GMC Nº 29/98: DISPOSIÇÕES RELATIVAS 

AO INTERCÂMBIO POSTAL ENTRE CIDADES SITUADAS EM REGIÃO DE FRONTEIRA E SEU 

PROCEDIMENTO TÉCNICO OPERACIONAL  

FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

1999 RESOLUÇÃO 030/1999  

REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL COMPLEMENTAR DA RES. 27/93 SOBRE MIGRAÇÃO 

DE COMPOSTOS FENÓLICOS EM EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS METÁLICOS EM 

CONTATO COM ALIMENTOS  

MIGRAÇÃO NÃO ESCOLHIDO 

1999 RESOLUÇÃO 042/1999  PLANO DE TRABALHO DO SGT N° 2 MINERAÇÃO  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

1999 RESOLUÇÃO 077/1999  HORÁRIO DE ATENDIMENTO EM PONTOS DE FRONTEIRA  FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

2000 DECISÃO 014/2000  
REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE TRÂNSITO VICINAL FRONTEIRIÇO ENTRE OS 

ESTADOS PARTES DO MERCOSUL  
FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

2000 DECISÃO 015/2000  
REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DO TRÂNSITO VICINAL FRONTEIRIÇO ENTRE OS 

ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, A REPÚBLICA DA BOLÍVIA E A REPÚBLICA DO CHILE  
FRONTEIRA CAPÍTULO 2 
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2000 DECISÃO 020/2000  

CONFORMAÇÃO DO GRUPO ESPECIALIZADO DE TRABALHO CAPACITAÇÃO, 

COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA REGIONAL ENTRE OS ESTADOS PARTES 

DO MERCOSUL  

TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2000 DECISÃO 021/2000  

CONFORMAÇÃO DO GRUPO ESPECIALIZADO DE TRABALHO CAPACITAÇÃO, 

COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA REGIONAL ENTRE O MERCOSUL, A 

REPÚBLICA DA BOLÍVIA E A REPÚBLICA DO CHILE  

TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2000 DECISÃO 033/2000 (FER 1)  GRUPO DE TRABALHO SOBRE CIRCULACÃO VIÁRIA DE TRANSPORTE NÃO COMERCIAL  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2000 DECISÃO 034/2000 (FER 1)  GRUPO DE TRABALHO SOBRE ASSUNTOS CONSULARES E JURÍDICOS  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2000 DECISÃO 044/2000 (FER 1)  
ACORDO DE DISPENSA DE TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA 

EFEITOS DE IMIGRAÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL  
DOCUMENTO CAPÍTULO 2 

2000 DECISÃO 045/2000 (FER 1)  

ACORDO SOBRE DISPENSA DE TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA 

EFEITOS DE IMIGRAÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, A REPÚBLICA DA 

BOLIVIA E A REPÚBLICA DO CHILE  

DOCUMENTO CAPÍTULO 2 

2000 RESOLUÇÃO 012/2000  REGULAMENTO INTERNO DA COMISSÃO SOCIOLABORAL DO MERCOSUL  LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

2000 RESOLUÇÃO 013/2000  SUBGRUPO DE TRABALHO N°. 12 INVESTIMENTOS  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2000 RESOLUÇÃO 021/2000  GLOSSÁRIO DE TERMOS COMUNS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MERCOSUL  SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2000 RESOLUÇÃO 027/2000  
GLOSSÁRIO DE CONTROLE SANITÁRIO DE PORTOS, AEROPORTOS E TERMINAIS E 

PASSAGENS DE FRONTEIRAS  
FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

2000 RESOLUÇÃO 034/2000  
PROGRAMA DE TRABALHO DA REUNIÃO ESPECIALIZADA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MERCOSUL (RECYT) JUNHO DE 2000 – MAIO DE 2002  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2000 RESOLUÇÃO 085/2000 (FER 1)  
REGULAMENTO INTERNO DA COMISSÃO SOCIOLABORAL DO MERCOSUL (COMISSÕES 

NACIONAIS)  
LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

2001 RESOLUÇÃO 021/2001  PAUTA NEGOCIADORA DO SGT N° 11 SAÚDE (REVOGAÇÃO DA RES GMC Nº 4/98)  SAÚDE CAPÍTULO 3 

2001 RESOLUÇÃO 010/2001  PAUTA DE TRABALHO DO COMITÊ DE DIRETORES DE ADUANAS  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2001 RESOLUÇÃO 033/2001  PAUTAS NEGOCIADORAS DO SUBGRUPO DE TRABALHO N°9 ENERGIA E MINERAÇÃO  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2001 RESOLUÇÃO 034/2001  

CRITÉRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO SANITÁRIA DE DEJETOS LÍQUIDOS E ÁGUAS 

SERVIDAS EM PORTOS, AEROPORTOS, TERMINAIS E PONTOS DE FRONTEIRA, NO 

MERCOSUL  

FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

2001 RESOLUÇÃO 049/2001  
RELAÇÃO DE PONTOS DE FRONTEIRA DE CONTROLES INTEGRADOS ENTRE OS ESTADOS 

PARTES DO MERCOSUL (REVOGAÇÃO DA RES. GMC Nº 43/97)  
FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

2001 RESOLUÇÃO 059/2001  FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
NÃO ESCOLHIDO 

2002 ACORDO N° 11/02 REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA INTERNA DE CIDADÃOS DO MERCOSUL. MIGRAÇÃO CAPÍTULO 2 

2002 ACORDO N° 12/02 
REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA INTERNA DE CIDADÃOS DO MERCOSUL, BOLÍVIA E 

CHILE. 
MIGRAÇÃO CAPÍTULO 2 

2002 ACORDO N° 13/02 RESIDÊNCIA PARA NACIONAIS DOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL. RESIDÊNCIA CAPÍTULO 2 

2002 ACORDO N° 14/02 RESIDÊNCIA PARA NACIONAIS DOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, BOLÍVIA E CHILE. RESIDÊNCIA CAPÍTULO 2 

2002 DECISÃO 005/2002 (FER 1)  GRUPO AD HOC SOBRE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

2002 DECISÃO 007/2002 (FER 1)  

EMENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURISDICIONAL EM MATÉRIA 

CIVIL, COMERCIAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA ENTRE OS ESTADOS PARTES DO 

MERCOSUL  

TRABALHISTA NÃO ESCOLHIDO 
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2002 DECISÃO 008/2002  

ACORDO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURISDICIONAL EM MATÉRIA CIVIL, 

COMERCIAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA ENTRE OS ESTADOS PARTES DO 

MERCOSUL E A REPÚBLICA DA BOLÍVIA E A REPÚBLICA DO CHILE  

TRABALHISTA NÃO ESCOLHIDO 

2002 DIRETRIZ 004/2002 (FER 1)  

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE CONTROLE INTEGRADO / ESTAÇÃO 

ADUANEIRA DE FRONTEIRA - CARGAS FERROCARRIL - CABECEIRA ÚNICA EM 

URUGUAIANA (BR) -  

FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

2002 PROTOCOLO 

EMENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURISDICIONAL EM MATÉRIA 

CIVIL, COMERCIAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA ENTRE OS ESTADOS PARTES DO 

MERCOSUL  

TRABALHISTA NÃO ESCOLHIDO 

2002 PROTOCOLO 

EMENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURISDICIONAL EM MATÉRIA 

CIVIL, COMERCIAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA ENTRE OS ESTADOS PARTES DO 

MERCOSUL  

TRABALHISTA NÃO ESCOLHIDO 

2002 PROTOCOLO 

PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO EDUCACIONAL PARA A FORMAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS NO NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E 

DA REPÚBLICA DA BOLÍVIA  

RECURSOS 

HUMANOS 
CAPÍTULO 3 

2002 RESOLUÇÃO 030/2002  

CRITÉRIOS PARA A GESTÃO SANITÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM PORTOS, 

AEROPORTOS, TERMINAIS INTERNACIONAIS DE CARGA E PASSAGEIROS E PONTOS DE 

FRONTEIRA NO MERCOSUL  

FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

2003 DECISÃO 025/2003  MECANISMO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL TEMPORÁRIO  
EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL 
NÃO ESCOLHIDO 

2003 DECISÃO 026/2003 (FER 1)  PROGRAMA DE TRABALHO DO MERCOSUL 2004 - 2006  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2003 RECOMENDAÇÃO 001/2003  REPERTÓRIO DE RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS SOBRE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
NÃO ESCOLHIDO 

2003 RECOMENDAÇÃO 002/2003  CARÁTER PRIORITÁRIO DO EMPREGO  EMPREGO NÃO ESCOLHIDO 

2003 RESOLUÇÃO 008/2003  

PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA EM MEIOS DE 

TRANSPORTE E ÁREAS DE PORTOS, AEROPORTOS, TERMINAIS E PONTOS DE FRONTEIRAS 

NO MERCOSUL COM RELAÇÃO À SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE  

FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

2003 RESOLUÇÃO 009/2003  DECLARAÇÃO DE SAÚDE DO VIAJANTE NO MERCOSUL  MIGRAÇÃO CAPÍTULO 2 

2003 RESOLUÇÃO 011/2003 (ACT 1)  CONFERÊNCIA REGIONAL DO EMPREGO  EMPREGO NÃO ESCOLHIDO 

2003 RESOLUÇÃO 041/2003  CONFERÊNCIA REGIONAL DO EMPREGO  EMPREGO NÃO ESCOLHIDO 

2003 RESOLUÇÃO 054/2003 (ACT 1)  TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-TRABALHISTA DO MERCOSUL  TRABALHISTA NÃO ESCOLHIDO 

2004 ACORDO 
ACUERDO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES ENTRE LOS ESTADOS PARTES 

DEL MERCOSUR 
MIGRAÇÃO CAPÍTULO 2 

2004 ACORDO 
ACUERDO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES ENTRE LOS ESTADOS PARTES 

DEL MERCOSUR, LA REPÚBLICA DE BOLIVIA Y LA REPÚBLICA DE CHILE 
MIGRAÇÃO CAPÍTULO 2 

2004 DECISÃO 011/2004  
CONVÊNIO DE FINANCIAMENTO MERCOSUL-UNIÃO EUROPEIA PARA O PROJETO 

DIMENSÃO SOCIOLABORAL DO MERCOSUL ALA/2003/005-767 
LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

2004 DECISÃO 037/2004  
PROJETOS DE ACORDOS CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES ENTRE OS ESTADOS 

PARTES DO MERCOSUL E A REPÚBLICA DA BOLÍVIA E A REPÚBLICA DO CHILE  
MIGRAÇÃO CAPÍTULO 2 

2004 DECISÃO 038/2004 (FER 1)  DOCUMENTO DE VIAGEM PROVISÓRIO MERCOSUL  DOCUMENTO CAPÍTULO 2 

2004 DECISÃO 046/2004  ESTRATÉGIA MERCOSUL DE CRESCIMENTO DO EMPREGO  EMPREGO NÃO ESCOLHIDO 
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2004 DECISÃO 051/2004  
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NA DECISÃO CMC Nº 26/03 (PROGRAMA DE 

TRABALHO DO MERCOSUL PARA O PERÍODO 2004-2006)  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2004 RESOLUÇÃO 015/2004  DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-LABORAL DO MERCOSUL  LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

2004 RESOLUÇÃO 027/2004  MATRIZ MÍNIMA DE REGISTRO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MERCOSUL  SAÚDE CAPÍTULO 3 

2005 ACORDO 

ACUERDO DE ADMISIÓN DE TÍTULOS, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS PARA EL EJERCICIO DE 

LA DOCENCIA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL Y DEL PORTUGUÉS COMO LENGUAS 

EXTRANJERAS DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR 

TÍTULOS NÃO ESCOLHIDO 

2005 DECISÃO 009/2005  

ACORDO DE ADMISSÃO DE TÍTULOS, CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA O EXERCÍCIO DA 

DOCÊNCIA NO ENSINO DO ESPANHOL E DO PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

NOS ESTADOS PARTES  

TÍTULOS NÃO ESCOLHIDO 

2005 DECISÃO 011/2005  
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NA DECISÃO CMC Nº 51/04 (PROGRAMA DE 

TRABALHO DO MERCOSUL PARA O PERÍODO 2004-2006)  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2005 DECISÃO 035/2005 (FER 1)  
PRORROGAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA DECISÃO CMC Nº 46/04 (ESTRATÉGIA 

MERCOSUL DE CRESCIMENTO DO EMPREGO)  
EMPREGO NÃO ESCOLHIDO 

2005 RECOMENDAÇÃO 002/2005  REQUISITOS MÍNIMOS DO PERFIL DO INSPETOR DE TRABALHO  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2005 RECOMENDAÇÃO 003/2005  RATIFICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 156 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2005 RESOLUÇÃO 004/2005  INFORMAÇÃO BÁSICA COMUM PARA A CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA  SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2005 RESOLUÇÃO 006/2005  PAUTA NEGOCIADORA DO SGT N° 11 SAÚDE (REVOGAÇÃO DA RES. GMC Nº 21/01)  SAÚDE CAPÍTULO 3 

2005 RESOLUÇÃO 018/2005  DIRETRIZES PARA METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE  SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2005 RESOLUÇÃO 034/2005  
GLOSSÁRIO DE CONTROLE SANITÁRIO DE PORTOS, AEROPORTOS, TERMINAIS E PONTOS 

DE FRONTEIRA (REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO GMC Nº 27/00)  
FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

2006 DECISÃO 004/2006  ESTRATÉGIA MERCOSUL DE CRESCIMENTO DO EMPREGO  EMPREGO NÃO ESCOLHIDO 

2006 DECISÃO 006/2006  

MECANISMO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO EDUCATIVA E 

RECONHECIMENTO DE CERTIFICADOS, TÍTULOS E ESTUDOS DE NÍVEL PRIMÁRIO E MÉDIO 

NÃO TÉCNICO  

TÍTULOS NÃO ESCOLHIDO 

2006 DECISÃO 032/2006  CONDIÇÕES MÍNIMAS DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO NO MERCOSUL  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2006 DECISÃO 033/2006  REQUISITOS MÍNIMOS DO PERFIL DO INSPETOR DO TRABALHO NO MERCOSUL  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2006 DECISÃO 036/2006  
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO PARA ESTABELECER UM GRUPO DE TRABALHO 

ESPECIAL SOBRE BIOCOMBUSTÍVEIS  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2006 RESOLUÇÃO 013/2006  
PAUTA NEGOCIADORA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 3 REGULAMENTOS TÉCNICOS E 

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE (REVOGAÇÃO DA RES. GMC Nº 61/97)  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2006 RESOLUÇÃO 035/2006  DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-LABORAL DO MERCOSUL  LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

2006 RESOLUÇÃO 036/2006  
PLANO REGIONAL PARA A PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO 

MERCOSUL  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2006 RESOLUÇÃO 066/2006  PROFISSÕES DE SAÚDE DO MERCOSUL  SAÚDE CAPÍTULO 3 

2007 ACORDO 

ACORDO COMPLEMENTAR DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCADO 

COMUM DO SUL (MERCOSUL) E O CONVÊNIO ANDRÉS BELLO (CAB) SOBRE 

RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E CERTIFICADOS DE EDUCAÇÃO 

PRIMÁRIA/BÁSICA E MÉDIA/SECUNDÁRIA NÃO TÉCNICA  

TÍTULOS NÃO ESCOLHIDO 

2007 DECISÃO 001/2007  
GRUPO DE TRABALHO AD HOC PARA A INCORPORAÇÃO DA REPÚBLICA DA BOLÍVIA 

COMO ESTADO PARTE DO MERCOSUL  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 
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2007 DECISÃO 019/2007  
DIRETRIZES REGIONAIS PARA A ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO DO EMPREGO NO 

MERCOSUL  
EMPREGO NÃO ESCOLHIDO 

2007 DECISÃO 029/2007 (FER 1)  

ACORDO COMPLEMENTAR DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCADO 

COMUM DO SUL (MERCOSUL) E O CONVÊNIO ANDRÉS BELLO (CAB) SOBRE 

RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E CERTIFICADOS DE EDUCAÇÃO 

PRIMÁRIA/BÁSICA E MÉDIA/SECUNDÁRIA NÃO TÉCNICA  

TÍTULOS NÃO ESCOLHIDO 

2007 DECISÃO 046/2007  
GRUPO DE TRABALHO SOBRE PREVENÇÃO DE PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE 

DESTRUIÇÃO EM MASSA (GTADM)  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2007 RESOLUÇÃO 013/2007  PAUTA NEGOCIADORA DO SGT N° 11 SAÚDE (REVOGAÇÃO DA RES. GMC Nº 06/05)  SAÚDE CAPÍTULO 3 

2007 RESOLUÇÃO 029/2007  
RELAÇÃO NOMINAL DE PONTOS DE FRONTEIRA DE CONTROLES INTEGRADOS ENTRE OS 

ESTADOS PARTES (REVOGAÇÃO DA RES GMC Nº 49/01)  
FRONTEIRA CAPÍTULO 2 

2007 RESOLUÇÃO 051/2007  

DIRETRIZES PARA O MANEJO SANITÁRIO DE DEJETOS LÍQUIDOS E ÁGUAS SERVIDAS EM 

PORTOS, AEROPORTOS, TERMINAIS INTERNACIONAIS DE CARGAS E PASSAGEIROS E 

PASSOS DE FRONTEIRA TERRESTRES NO MERCOSUL  

FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

2007 RESOLUÇÃO 053/2007  

DIRETRIZES PARA O MANEJO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM PORTOS, 

AEROPORTOS, TERMINAIS INTERNACIONAIS DE CARGA E PASSAGEIROS E PASSOS DE 

FRONTEIRA TERRESTRE NO MERCOSUL  

FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

2008 DECISÃO 015/2008  

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS PARA ATUALIZAR/MODIFICAR E IMPLEMENTAR A TABELA 

DE EQUIVALÊNCIAS ANEXA AO PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO EDUCATIVA E 

RECONHECIMENTO DE CERTIFICADOS, TÍTULOS E ESTUDOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E 

MÉDIO NÃO TÉCNICO 

TÍTULOS NÃO ESCOLHIDO 

2008 DECISÃO 018/2008  
DOCUMENTOS DE VIAGEM DOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E ESTADOS 

ASSOCIADOS 
DOCUMENTO CAPÍTULO 2 

2008 DECISÃO 020/2008 (FER 1)  

ADESÃO DA REPÚBLICA DO EQUADOR AO PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO EDUCATIVA E 

RECONHECIMENTO DE CERTIFICADOS, TÍTULOS E ESTUDOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E 

MÉDIO NÃO TÉCNICO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, A REPÚBLICA DA 

BOLÍVIA E A REPÚBLICA DO CHILE  

TÍTULOS NÃO ESCOLHIDO 

2008 DECISÃO 021/2008 (FER 1)  

ADESÃO DA REPÚBLICA DO EQUADOR AO ACORDO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA 

JURISDICIONAL EM MATÉRIA CIVIL, COMERCIAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA 

ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, A REPÚBLICA DA BOLÍVIA E A REPÚBLICA 

DO CHILE  

TRABALHISTA NÃO ESCOLHIDO 

2008 RECOMENDAÇÃO 003/2008  
CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO SOBRE O COMBATE AO TRÁFICO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES COM FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL E/OU DE TRABALHO  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2008 RESOLUÇÃO 004/2008  
CONVÊNIO DE FINANCIAMENTO PARA O PROJETO APOIO AO PROGRAMA DE MOBILIDADE 

MERCOSUL EM EDUCAÇÃO SUPERIOR DCI-ALA /2006/18-586  
MOBILIDADE NÃO ESCOLHIDO 

2008 RESOLUÇÃO 012/2008  FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE  SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2008 RESOLUÇÃO 021/2008  
DECLARAÇÃO DE SAÚDE DO VIAJANTE NO MERCOSUL (REVOGAÇÃO DA RES. GMC Nº 

09/03)  
SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2008 RESOLUÇÃO 023/2008  RECOMENDAÇÕES PARA A SAÚDE DOS VIAJANTES  SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2008 RESOLUÇÃO 024/2008  DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-LABORAL DO MERCOSUL  LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

2008 RESOLUÇÃO 045/2008  OBSERVATÓRIO DO MERCADO DE TRABALHO DO MERCOSUL TRABALHO CAPÍTULO 3 

2008 RESOLUÇÃO 052/2008  GUIA PARA ELABORAÇÃO DE INFORMES DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE  SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 
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2008 RESOLUÇÃO 063/2008  
ACORDO DE DELEGAÇÃO PARA O PROJETO APOIO AO PROGRAMA DE MOBILIDADE 

MERCOSUL EM EDUCAÇÃO SUPERIOR  
MOBILIDADE NÃO ESCOLHIDO 

2009 DECISÃO 029/2009  

PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO DE ADMISSÃO DE 

TÍTULOS E GRAUS UNIVERSITÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 

NOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL  

TÍTULOS CAPÍTULO 3 

2009 RESOLUÇÃO 022/2009  PLANO REGIONAL DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DO MERCOSUL  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2009 RESOLUÇÃO 037/2009  
GLOSSÁRIO DE CONTROLE SANITÁRIO DE PORTOS, AEROPORTOS, TERMINAIS E PONTOS 

DE FRONTEIRA (REVOGAÇÃO DA RES. GMC Nº 34/05)  
FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

2010 DECISÃO 021/2010  

PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO EDUCATIVA E RECONHECIMENTO DE CERTIFICADOS, 

TÍTULOS E ESTUDOS DE NÍVEL PRIMÁRIO/FUNDAMENTAL/BÁSICO E MÉDIO/SECUNDÁRIO 

ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E ESTADOS ASSOCIADOS  

TÍTULOS NÃO ESCOLHIDO 

2010 DECISÃO 036/2010 (FER 1)  PROGRAMAS DE TRABALHO  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2010 DECISÃO 037/2010  MODIFICAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 15 MINERAÇÃO  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2010 DECISÃO 052/2010  
FUNDO PARA A CONVERGÊNCIA ESTRUTURAL DO MERCOSUL PROJETO REABILITAÇÃO 

DE FERROVIA, LINHA RIVERA: TRECHO PINTADO (KM 144) – FRONTEIRA (KM 566)  
FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

2010 PROTOCOLO 

PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO EDUCATIVA E RECONHECIMENTO DE CERTIFICADOS, 

TÍTULOS E ESTUDOS DE NÍVEL PRIMÁRIO/FUNDAMENTAL/BÁSICO E MÉDIO/SECUNDÁRIO 

ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E ESTADOS ASSOCIADOS  

TÍTULOS NÃO ESCOLHIDO 

2010 RECOMENDAÇÃO 004/2010  

SPOT TELEVISIVO RELATIVO À PREVENÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E LUTA CONTRA O 

TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL 

COMERCIAL E/OU DE TRABALHO  

TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2010 RESOLUÇÃO 001/2010  
PROTEÇÃO DA SAÚDE E DA SEGURANÇA DE CONSUMIDORES E USUÁRIOS - ASPECTOS 

OPERATIVOS  
SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2010 RESOLUÇÃO 051/2010  DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-LABORAL DO MERCOSUL  LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

2011 DECISÃO 004/2011  
ADESÃO DA REPÚBLICA DO PERU AO ACORDO SOBRE RESIDÊNCIA PARA NACIONAIS DOS 

ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, BOLÍVIA E CHILE  
RESIDÊNCIA CAPÍTULO 2 

2011 DECISÃO 014/2011  
ACORDO MODIFICATIVO DO ANEXO DO ACORDO SOBRE DOCUMENTOS DE VIAGEM DOS 

ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E ESTADOS ASSOCIADOS 
DOCUMENTO CAPÍTULO 2 

2011 DECISÃO 021/2011  
ADESÃO DA REPÚBLICA DO EQUADOR AO ACORDO SOBRE RESIDÊNCIA PARA NACIONAIS 

DOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, BOLÍVIA E CHILE  
RESIDÊNCIA CAPÍTULO 2 

2011 DECISÃO 038/2011  
GRUPO DE TRABALHO AD HOC PARA A INCORPORAÇÃO DA REPÚBLICA DO EQUADOR 

COMO ESTADO PARTE DO MERCOSUL  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2011 RESOLUÇÃO 016/2011  

ADDENDUM N° 1 AO CONVÊNIO DE FINANCIAMENTO ENTRE A UNIÃO EUROPEIA E O 

MERCOSUL PARA O PROJETO APOIO AO PROGRAMA DE MOBILIDADE MERCOSUL EM 

EDUCAÇÃO SUPERIOR - DCI-ALA /2006/18-586  

MOBILIDADE NÃO ESCOLHIDO 

2011 RESOLUÇÃO 018/2011  

VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENFERMIDADES PRIORIZADAS E EVENTOS DE 

IMPORTÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA ENTRE OS ESTADOS PARTES (REVOGAÇÃO DA RES. 

GMC Nº 50/99, 17/05 E 22/08)  

SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2011 RESOLUÇÃO 022/2011  
REQUISITOS MÍNIMOS PARA DISPONIBILIZACÃO E UTILIZACÃO DE PREPARACÕES 

ALCOÓLICAS PARA FRICCÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS NOS SERVICOS DE SAÚDE  
SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2012 DECISÃO 016/2012  
REDE DE PONTOS FOCAIS DE SAÚDE PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE À FALSIFICAÇÃO 

DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS NO MERCOSUL  
SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 
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2012 DECISÃO 020/2012  
ADESÃO DA REPÚBLICA DA COLÔMBIA AO ACORDO SOBRE RESIDÊNCIA PARA 

NACIONAIS DOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, BOLÍVIA E CHILE  
RESIDÊNCIA CAPÍTULO 2 

2012 DECISÃO 021/2012  

ADESÃO DA REPÚBLICA DA COLÔMBIA, A REPÚBLICA DO EQUADOR E A REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DA VENEZUELA AO ACORDO MODIFICATÓRIO DO ANEXO AO ACORDO 

SOBRE DOCUMENTOS DE VIAGEM DOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL  

DOCUMENTO CAPÍTULO 2 

2012 DECISÃO 022/2012  

ADESÃO DA REPÚBLICA DO PERU AO PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO EDUCATIVA E 

RECONHECIMENTO DE CERTIFICADOS, TÍTULOS E ESTUDOS DE NÍVEL PRIMÁRIO E MÉDIO 

NÃO TÉCNICO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, A REPÚBLICA DA BOLÍVIA E A 

REPÚBLICA DO CHILE  

TÍTULOS NÃO ESCOLHIDO 

2012 DECISÃO 036/2012  SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE DO MERCOSUL  MOBILIDADE CAPÍTULO 3 

2012 DECISÃO 050/2012  

ADESÃO DA REPÚBLICA DO PERU AO ACORDO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA 

JURISDICIONAL EM MATÉRIA CIVIL, COMERCIAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA 

ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E A REPÚBLICA DA BOLÍVIA E A REPÚBLICA 

DO CHILE  

TRABALHISTA NÃO ESCOLHIDO 

2012 RECOMENDAÇÃO 006/2012  TRABALHO DOMÉSTICO  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2012 RESOLUÇÃO 002/2012  

REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE A LISTA POSITIVA DE MONÔMEROS, 

OUTRAS SUBSTÂNCIAS INICIADORAS E POLÍMEROS AUTORIZADOS PARA A ELABORAÇÃO 

DE EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS 

(REVOGAÇÃO DAS RES. GMC Nº 47/93, 86/93, 13/97, 14/97 E 24/04  

LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

2012 RESOLUÇÃO 006/2012  
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

(REVOGAÇÃO DA RES. GMC Nº 12/08)  
SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2012 RESOLUÇÃO 007/2012  PROFISSÕES DA SAÚDE DO MERCOSUL (REVOGAÇÃO DA RES. GMC Nº 66/06)  SAÚDE CAPÍTULO 3 

2012 RESOLUÇÃO 039/2012 (FER 1)  

ADDENDUM N° 2 AO CONVÊNIO DE FINANCIAMENTO ENTRE O MERCOSUL E A UNIÃO 

EUROPEIA APOIO AO PROGRAMA DE MOBILIDADE MERCOSUL EM EDUCAÇÃO SUPERIOR 

– PMM  

MOBILIDADE NÃO ESCOLHIDO 

2013 RECOMENDAÇÃO 001/2013  

MANUAL DE COMPATIBILIZAÇÃO DAS METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA A 

ELABORAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DE COMÉRCIO EXTERIOR NO ÂMBITO DO MERCOSUL – 

CONCEITOS E DEFINIÇÕES PARA O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES  

LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

2013 RECOMENDAÇÃO 002/2013  MULHERES E TRABALHO RURAL ASSALARIADO  TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2013 RESOLUÇÃO 003/2013  
GUIA METODOLÓGICO PARA ESTUDOS DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE TECNOLOGIAS 

EM SAÚDE  
SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2013 RESOLUÇÃO 004/2013  

REQUISITOS MÍNIMOS PARA ELABORAR PLANOS DE CONTINGÊNCIA PARA EMERGÊNCIAS 

DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL (ESPII) EM PONTOS DE ENTRADA 

DESIGNADOS PELOS ESTADOS PARTES SEGUNDO O RSI (2005)  

LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

2013 RESOLUÇÃO 007/2013  RECOMENDAÇÕES PARA A SAÚDE DOS VIAJANTES (REVOGAÇÃO DA RES. GMC N° 23/08)  SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2013 RESOLUÇÃO 008/2013  

DIRETRIZES PARA O MANEJO SANITÁRIO DE DEJETOS LÍQUIDOS E ÁGUAS SERVIDAS EM 

PORTOS, AEROPORTOS, TERMINAIS INTERNACIONAIS DE CARGAS E PASSAGEIROS E 

PASSOS DE FRONTEIRA TERRESTRES NO MERCOSUL (REVOGAÇÃO DA RES. GMC Nº 51/07)  

FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

2013 RESOLUÇÃO 009/2013  

DIRETRIZES PARA O MANEJO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM PORTOS, 

AEROPORTOS, TERMINAIS INTERNACIONAIS DE CARGA E PASSAGEIROS E PASSOS DE 

FRONTEIRA TERRESTRE NO MERCOSUL (REVOGAÇÃO DA RES. GMC Nº 53/07)  

FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

2013 RESOLUÇÃO 011/2013  PLANO PARA FACILITAR A CIRCULAÇÃO DE TRABALHADORES NO MERCOSUL  TRABALHO CAPÍTULO 3 
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2014 DECISÃO 015/2014  

ADESÃO DA REPÚBLICA DO PERU AO ACORDO SOBRE DISPENSA DE TRADUÇÃO DE 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EFEITOS DE IMIGRAÇÃO ENTRE OS ESTADOS 

PARTES DO MERCOSUL, A REPÚBLICA DA BOLÍVIA E A REPÚBLICA DO CHILE  

DOCUMENTO NÃO ESCOLHIDO 

2014 DECISÃO 016/2014  
PLANO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE DO MERCOSUL 

(SIMERCOSUL)  
MOBILIDADE CAPÍTULO 3 

2014 DECISÃO 037/2014  
SEGUNDO ACORDO MODIFICATIVO DO ANEXO DO ACORDO SOBRE DOCUMENTOS DE 

VIAGEM DOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E ESTADOS ASSOCIADOS  
DOCUMENTO CAPÍTULO 2 

2014 RESOLUÇÃO 015/2014  
VALORES MÍNIMOS PARA O SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR 

RODOVIÁRIO EM VIAGEM INTERNACIONAL  
VIAGEM NÃO ESCOLHIDO 

2014 RESOLUÇÃO 043/2014  

PROCEDIMENTOS MÍNIMOS PARA O CONTROLE SANITÁRIO NA PREPARAÇÃO, 

ACONDICIONAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EM PORTOS, 

AEROPORTOS, TERMINAIS INTERNACIONAIS DE CARGA E PASSAGEIROS, FRONTEIRAS 

TERRESTRES DO MERCOSUL E PARA OS MEIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL QUE 

POR ELES CIRCULAM  

FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 

2014 RESOLUÇÃO 060/2014  

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL) E A 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES (OIM) EM MATÉRIA DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL  

MIGRAÇÃO NÃO ESCOLHIDO 

2015 ACORDO 
ACORDO SOBRE DOCUMENTOS DE VIAGEM E DE RETORNO DOS ESTADOS PARTES DO 

MERCOSUL E ESTADOS ASSOCIADOS  
DOCUMENTO CAPÍTULO 2 

2015 DECISÃO 004/2015  
REDE DE PONTOS FOCAIS DE SAÚDE PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE À FALSIFICAÇÃO 

DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS NO MERCOSUL  
SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2015 DECISÃO 046/2015  
ACORDO SOBRE DOCUMENTOS DE VIAGEM E DE RETORNO DOS ESTADOS PARTES DO 

MERCOSUL E ESTADOS ASSOCIADOS  
DOCUMENTO CAPÍTULO 2 

2015 RECOMENDAÇÃO 001/2015  
RECOMENDAÇÃO PARA A PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E A 

PROTEÇÃO DO TRABALHO ADOLESCENTE NO ÂMBITO DOMÉSTICO NO MERCOSUL  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2015 RECOMENDAÇÃO 002/2015  
RECOMENDAÇÃO PARA A PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO 

ÂMBITO ARTÍSTICO NO MERCOSUL  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2015 RECOMENDAÇÃO 003/2015  DIFUSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES DO MERCOSUL  TRABALHO CAPÍTULO 3 

2015 RECOMENDAÇÃO 004/2015  
ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS, EMPRESAS E SINDICATOS PARA A PREVENÇÃO E 

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MERCOSUL  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2015 RESOLUÇÃO 001/2015  REQUISITOS DE BOAS PRÁTICAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2015 RESOLUÇÃO 004/2015  PLANO REGIONAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES NO MERCOSUL  SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2015 RESOLUÇÃO 018/2015  
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MERCADO COMUM DO SUL 

(MERCOSUL) E A ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPS/OMS)  
SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2015 RESOLUÇÃO 021/2015  PLANO PARA FACILITAR A CIRCULAÇÃO DE TRABALHADORES NO MERCOSUL  TRABALHO CAPÍTULO 3 

2015 RESOLUÇÃO 025/2015  GUIA PARA ESTUDOS DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE  SAÚDE NÃO ESCOLHIDO 

2015 RESOLUÇÃO 026/2015  

REQUISITOS MÍNIMOS PARA ELABORAR PLANOS DE CONTINGÊNCIA PARA EMERGÊNCIAS 

DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL (ESPII) EM PONTOS DE ENTRADA 

DESIGNADOS PELOS ESTADOS PARTES SEGUNDO O RSI (2005)  

LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

2015 RESOLUÇÃO 027/2015  
DIRETRIZES PARA O MANEJO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DEJETOS LÍQUIDOS E 

ÁGUAS SERVIDAS EM PORTOS, AEROPORTOS, TERMINAIS INTERNACIONAIS DE CARGAS E 
FRONTEIRA NÃO ESCOLHIDO 
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PASSAGEIROS E PASSOS DE FRONTEIRA TERRESTRES NO MERCOSUL (REVOGAÇÃO DAS 

RES. GMC Nº 51/07 E 53/07)  

2015 RESOLUÇÃO 031/2015  DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-LABORAL DO MERCOSUL  LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

2015 RESOLUÇÃO 032/2015  TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-LABORAL DO MERCOSUL  LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

2015 RESOLUÇÃO 037/2015  
APOIO AO PROGRAMA DE MOBILIDADE MERCOSUL EM EDUCAÇÃO SUPERIOR – 

FINANCIAMENTO ENTRE A UNIÃO EUROPEIA E O MERCOSUL  
MOBILIDADE NÃO ESCOLHIDO 

2015 RESOLUÇÃO 046/2015  
REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS QUE TRABALHEM COM 

PRODUTOS CONTROLADOS  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2015 RESOLUÇÃO 059/2015 (ACT 1)  SUBGRUPO DE TRABALHO SOBRE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2016 RESOLUÇÃO 025/2016  
FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO SUBGRUPO DE TRABALHO N° 18 INTEGRAÇÃO 

FRONTEIRIÇA  
TRABALHO NÃO ESCOLHIDO 

2016 RESOLUÇÃO 031/2016  DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-LABORAL DO MERCOSUL  LABORAL NÃO ESCOLHIDO 

2017 MEMORANDO 
MEMORANDO SOBRE EL INTERCAMBIO DE DOCUMENTACIÓN PARA EL 

ESCLARECIMIENTO DE GRAVES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

RECURSOS 

HUMANOS 
NÃO ESCOLHIDO 

Fonte: https://www.mercosur.int/documentos-y-normativa/normativa/ 

*Não selecionado através de palavra chave. 


