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Era uma chuva, era um show de estrelas 

Chovia estrelas a granel 

Eram milhares de estrelas, uma chuva delas 

Caindo lá no chão do céu 

E diante da visão do firmamento 

Um pensamento vem ao coração 

De que cada um de nós não é senão uma estrela 

A brilhar no céu do chão 

Todos nós 

A brilhar, a brilhar 

Somos como luas e sóis 

A girar, a girar 

(...) 



 

 

Todos nós 

A brilhar, a brilhar 

Somos seis bilhões de faróis (...) 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Na calma de uma lua no Xingu  

Debaixo do mistério do Equador  

A história que um cacique me contou.  

Sozinho numa rua de Paris  

O brilho aventureiro de um olhar  

Espíritos ciganos todos nós.  

O sol em Nova Délhi de manhã  

É o mesmo que ilumina Amsterdã  

E brilha nas trincheiras do Irã.  

No frio solitário de um iglu  

O abraço companheiro de um amigo esquimó  

E na verdade nunca estamos sós  

O povo do planeta somos nós.  

Meninas lindas do Afeganistão  

Crianças numa praia do Japão  

O tai-chi nas praças de Pequim.  

Chorando o coração da África  

Na vibração dos filhos de Xangô  

Cantando a esperança e não a dor.  

No fundo todos os deuses são iguais  

As línguas e as religiões  

Se encontram no bater dos corações.  

O povo do planeta somos nós  

Vivendo junto mais uma vez  

E na verdade nunca estamos sós  
No fundo todos os homens são iguais. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Mas os anos passam; a velha roda se volta e sempre se vai. O sábio e o bom, 

o nobre e o bravo, vieram das trevas e nas trevas se vão, para onde, quando, e 

por quê, quem pode dizer? Aqui está a ravina de Hindhead. A samambaia 

ainda rutila vermelha em novembro, a urze ainda queima escarlate em julho; 

mas onde está agora a mansão de Cosford? Onde está a velha casa de 

Tilford? Onde, a não ser algumas pedras espalhadas e cinzentas, está a 

poderosa Waverley? Entretanto, o esfaimado tempo não engoliu todas as 

coisas. 

(...) 

Assim jazem as folhas mortas; mas elas e as suas iguais nutrem para sempre 

aquele grande e velho tronco (...), que ainda desprende outra colheita e mais 

outra, cada uma tão bela quanto a última. O corpo pode jazer emoldurado na 

igreja ou na abóbada desmoronada, mas o rumor de nobres vidas, a 

recordação do valor e da lealdade, nunca podem morrer, mas vivem na alma 

do povo. O nosso próprio dever está às nossas mãos; mas nossa força pode 

ser maior e nossa fé mais firme, se separarmos uma hora dos nossos atuais 

afazeres e olharmos para trás, para as mulheres que foram suaves e fortes, ou 

para os homens que amaram a honra mais que sua própria vida, neste verde 

palco (...) onde, por alguns poucos e curtos anos, nós representamos o nosso 

pequeno papel."  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminante, no hay camino, 
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RESUMO 

 

Este trabalho propõe a observação dos elementos constitutivos e constitucionais 

pluralistas da União Europeia, à luz da sua compleição federalista imperfeita, 

perceptível em traços do seu sistema jurídico/judicial, demonstrados no direito positivo 

de descentralização, divisão horizontal e vertical dos poderes compartilhados, da 

governação supranacional relativizadora das fronteiras. Percorre as grandes liberdades e 

os direitos fundamentais para tratar na construção da cidadania pós-nacional, com 

amparo nas instituições integracionistas-comunitárias-unionistas, em especial os 

legislativos (parlamentos dos blocos) e o acesso à justiça. Utiliza o método 

comparativista para, igualmente, analisar o processo de reafirmação da identidade 

comum e da formação da cidadania do e no Mercosul, nas bases do novo 

constitucionalismo latino-americano, aberto ao integracionismo regional. Aduz que tais 

processos contribuem para a persecução do direito ao desenvolvimento e de salvaguarda 

das liberdades públicas e direitos fundamentais, assumindo o contexto inescapável da 

globalização e da política. Conclui na tentativa de elaborar uma teoria constitucional-

internacional da UE e do Mercosul pautada no cidadão, como agente, destinatário e 

controlador central desses projetos, devendo ser o objeto primeiro de atenção das 

instituições envolvidas. 
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ABSTRACT 

 

This essay proposes the observation of the plural(istic) constitutive and 

constitutional components of the European Union, vis-à-vis its imperfect federalist 

complexion, noticed under traces of its judicial/juridical system which are demonstrated 

in accordance with the positive law, as in the decentralisation, vertical and horizontal 

division of shared powers, the supranational governance relativising boarders. It goes 

through the great freedoms and fundamental rights in order to study the construction of 

the postnational citizenship with support on the integrationist-community-unionist 

institutions, particularly the Legislative (parliaments) and access to justice. In addition, 

it uses the comparative method so that, equally, manages the analysis of the process of 

reaffirming the common identity as well as the formation of a citizenship in and of 

Mercosul, in the bases of the new Latin-American constitutionalism, open to regional 

integration. Not only, it arguments that those processes contribute to the persecution of 

the right of developing and the protection of public liberties, fundamental rights. All 

that assuming the inevitable context of politics and globalisation. In conclusion, it is 

attempted to create a constitutional-international theory of EU and Mercosul established 

upon the citizen as central agent and addressee of those projects; that demands the 

involved institutions recognize and dedicate their very first attention to the people, their 

direct beneficiary, heir and controller. 

 

 

 

 

 

 

Key-words: international law of integration; constitutionalism; pluralism; federalism; 

State; European Union; Mercosul; fundamental rights; postnational citizenship. 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

Introdução ........................................................................................................................ 17 

Prelúdio: Aspectos Gerais ............................................................................................... 25 

 

1) DNA sistêmico-normativo da União Europeia: constitucionalismo e pluralismo. 

Constitucionalismo plural ou pluralismo constitucional. ............................................ 28 

 

1.1) Detour: orquestração histórica da identidade institucional-constitucional da UE. O caminho 

para Lisboa passa por “nãos” turbulentos e tem várias escalas ..................................................... 36 

 

1.2) Do foyer à ária do último ato: a récita do centralismo ativo do Tribunal de Justiça da União 

Europeia no tramar do constitucionalismo plural. Em palco, o espetáculo de um inesperado 

protagonismo, intérprete-criador de Princípios e Parâmetros ....................................................... 50 

 

1.3)  Marcas e Dilemas do tear do constitucionalismo plural da UE. Sujeitos e Predicados: 

Europa no plural, (e a impossibilidade de manter) 28 países no singular ..................................... 61 

 

2) A compleição federalista da União Europeia: aspectos descritivos de uma estirpe 

aparente e “proibida” ...................................................................................................... 76 

 

2.1.1) Contornos da compleição federalista judicial do Espaço de Liberdade, Segurança e 

Justiça ............................................................................................................................................ 81 

 

2.1.2) A compleição federalista à luz da cooperação interjurisdicional na UE e a paulatina queda 

das fronteiras jurídicas internas ..................................................................................................... 95 

 

2.2) As grandes liberdades e tensões das fronteiras do regime Schengen: ameaça interna à 

compleição federalista? Um possível revés rumo à restrição do Espaço de Livre Circulação .... 110 

 

2.3) “Cidadania terroir” e a Carta de Direitos Fundamentais da UE .......................................... 116 

 

3) “Cidadania pacha”, Mercosul e o direito da integração no novo 

constitucionalismo latino-americano ............................................................................ 130 

 

4) Conclusão .................................................................................................................... 157 

 

Bibliografia ...................................................................................................................... 162 



17 

 

Introdução 

 

 Todo projeto integracionista é um processo (político-jurídico-institucional) 

poliédrico e, por isso, só pode ser entendido - e só faz sentido - à luz do pluralismo; 

porquanto consagra um sistema jurídico próprio que, depois de fundado pelos Estados-

membros, existe autonomamente, e, ademais, integra, insere, induz e rege a(à) 

multiplicidade dos ordenamentos nacionais
1
, comunicando especialmente na órbita 

constitucional, tanto em discurso, pronúncia e linguagem, quanto em natureza, estirpe e 

materialidade. 

Aquela premissa descreve contornos ainda mais relevantes quando percebemos 

que a figura estatal per se tornou-se insuficiente no atendimento às questões existenciais 

da vida contemporânea. O próprio homem “escapa aos limites que seus sentidos podem 

explorar. Ele não está mais aqui ou ali e sim em toda parte e simultaneamente no 

espaço, já em parte no tempo” (VOYENNE apud PAULET, 2009, p.31). 

Democracia, liberdade, cidadania, ou seja, os grandes temas do direito, da teoria 

política, da filosofia, da história, da ideia dos conceitos e, atualmente, da economia têm 

que ser objeto central de atenção e preocupação científica por parte de estudos e 

investigações localizados nas coordenadas
2
 do direito constitucional internacional

3
; 

comunitário; comparado; como este. Sua abertura à transproblematicidade é 

fundamental, pois os sistemas jurídicos passam por acoplamentos estruturais, com raiz 

na racionalidade transversal (NEVES, 2009 p. 35), que culminam no metabolismo 

constante das jurisdições nacional, regional, supranacional e internacional. 

Nosso tempo experimentou a redefinição dos limites da existência, a começar 

pela violência atômica e pelo fim das ilusões, até eventual resgate da sensibilidade não 

                                                 
1
 De pronto, sublinhe-se que a ordem jurídica integracionista faz parte do ordenamento nacional, 

doméstico, interno. A normativa (tratados, regulamentos, diretivas, decisões, etc.) da União Europeia e o 

arcabouço de regramento e atos (tratados, decisões, diretrizes, resoluções, laudos, etc.) do Mercosul são 

leis nacionais, de origem e natureza especiais, em seus respectivos Estados-membros. Normas unionistas 

e mercosulinas o são também interna corporis dos seus membros. Sua aplicação (e força normativa) é, 

aliás, privilegiada. Prefere às demais, conforme será retomado adiante.  
2
 Coordenadas tais que se espraiam por todos os demais ramos das ciências. 

3
 Tradução jurídica da duplicidade do século passado, que é herdeira das Grandes Guerras e teve na 

internacionalização dos direitos humanos uma pré-via, cujas proposições teóricas resultam da 

internacionalização do direito e da constitucionalização do direito internacional, com constituições 

nacionais contemplando regras de direitos humanos, antes reservadas aos tratados internacionais; e os 

tratados, por sua vez, avançando na abrangência de temas como a proteção dos direitos fundamentais e a 

institucionalização de órgãos internacionais com atribuições que outrora pertenciam ao Estado soberano. 

Há autores, como Mauricio Andreiuolo, que qualificam nesse fenômeno a incidência de exercício de 

natureza de poder constituinte supranacional. 
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racional, que nos acolhe como espécie e que passamos a depositar em um cyberespaço 

imaterial, escala internacional que não se importa com fronteiras. 

A ubiquidade e as duplicidades da globalização
4
, que, a um só tempo, produzem 

homogeneidade e diversidade, exortam o constitucionalismo plural
5
, e seus 

desdobramentos, como uma de suas faces político-jurídicas mais marcantes. Também 

disso deriva, por um lado, e, por outro, ficam demonstrados o esgotamento, o declínio 

do Estado como estrutura institucional protagonista. As fronteiras, criação artificial em 

plena decadência, já foram ressignificadas
6
, pois a dimensão territorial, em seu limite 

físico
7
, quedou-se incapaz de inibir trocas de serviços, mercadorias e pessoas. Em 

verdade, transformou-se em obstáculo e foi sorvida pelas interações humanas alegóricas 

deste antelóquio de século XXI. A recrudescente mobilidade, aliada à tecnologia da 

informação cibernética, acabou por abrandar o conceito de barreira espacial, 

substituindo-o por demarcações virtuais, em que o distanciamento é cada vez mais 

tênue
8
, com efeitos jurídicos francos. 

Neste ponto, nada mais ilustrativo do que rememorar o processo constituinte 

reformador da Islândia de 2011, quando os órgãos oficiais do país abriram um canal em 

um site de relacionamento social e mobilizaram sua população para participar 

diretamente da reforma constitucional que substituirá o texto de 1944, resultante do 

movimento de independência islandesa sublevado contra a Dinamarca. Isto é, 

relativizando limites, o poder constituinte manifestou-se virtual e, assim, 

necessariamente, supranacional – ou suprafronteiriço. Já não subsiste o distante, acessar 

outros espaços revolveu prosaico
9
. 

                                                 
4 

Para fins deste trabalho, ver, por todos: HAESBAERT, Rogério (org.). Globalização e fragmentação no 

mundo contemporâneo. Niterói: Eduff, 2001; VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. São Paulo: 

Record, 1997; SUNDFELD, Carlos Ari et VIEIRA, Oscar Vilhena. Direito Global. São Paulo: Max 

Limonad, 1999; DELMAS-MARTY, Mireille. Três Desafios para um Direito Mundial. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2003. 
5
 Clara inspiração na brilhante obra de Miguel Poiares Maduro, professor e ex-advogado geral do 

Tribunal de Justiça da União Europeia, a quem se rende mesura. 
6
 Mesmo porque, no que qualifica o autor de era da mobilidade, “as estruturas estão em movimento 

perpétuo e, como já havia dito Paul Valéry em 1945, os homens se habituaram a considerar (...) toda 

condição de sua indústria e de suas relações como provisória” (PAULET, 2009, p. 117). 
7
 Limite esse apreendido e que vem se alastrando, em considerável dimensão e difusão. Redarguiu Miguel 

Carbonell, para que servem as fronteiras? Por que vemos com naturalidade que a liberdade de locomoção 

seja impedida? (CARBONELL, 2008, p. 5). 
8
Ainda nas palavras de Jean-Pierre Paulet, está em formação “um sistema-mundo global (...). Os 

fenômenos culturais, sociais, econômicos, financeiros, ou ecológicos, experimentam uma integração 

crescente (...) tais representações de mundialização variam conforme o país”.  
9
Stéphane Hessel escreveu que “é um vasto mundo, no qual sentimos bem em que medida é 

interdependente. Vivemos em uma interconectividade que nunca existiu antes” (HESSEL, 2011, p.16).  
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O imperativo da “inclusão do outro” (HABERMAS, 2002) põe a termo qualquer 

resquício irrazoável de exacerbação quinhentista da soberania
10

 estatal que quisesse 

fazer de um país um ponto remoto, uma ilha distante. Esse apego obsoleto não encontra 

lugar no mundo de porosidade
11

 geocartográfica, superada pela movimentação quase 

instantânea de pessoas e informações e que se torna absolutamente líquida
12

 quando 

falamos das conexões virtuais do webmundo.  

Advirta-se, todavia, que não se pode confundir essa débâcle revolucionária com 

a queda do poder público
13

 ou das ligações atávicas de pertencimento e identitárias 

comuns; ao contrário
14

. Dessa sorte, permanece em curso a busca pelo papel a cumprir 

do Estado(-membro), em concorrência com outras organizações. 

O regionalismo - por vocação pluralista -, agenda mais relevante da política 

internacional desde términos da Guerra Fria (HURRELL, 1995) e, ao mesmo tempo, 

causa e consequência da porosidade, chancela a interferência, o desempenho do poder 

público pós-estatal.  

Na sequência dessa anunciada tensão, será desenvolvido neste trabalho o 

entrelaçamento de pluralismo
15

 e federalismo, ou melhor, do constitucionalismo plural 

e aspectos de uma gradual inclinação federalista no quadro da União Europeia - 

perceptíveis pelos institutos à frente explorados, nos capítulos 1 e 2. Não obstante, 

igualmente, haverá uma seção, no capítulo 3, dedicada ao ensaio acerca (do locus) do 

cidadão na UE e no Mercosul
16

, um exercício comparativista por uma teoria do 

cidadão europeu e ibero-americano. 

Conquanto, à partida, o pluralismo, mesmo na sua lente do constitucionalismo 

plural, pareça teórico-cientificamente
17

 dissonante e até oposto ao alinhamento 

federalista, em verdade, pode ser a ele complementar, na medida em que abre caminho 

                                                 
10

 Embora alguns autores como Stanley Hoffmann e Alan Milward (este último em The Rescue of the 

Nation State) divirjam disso e acreditem na regionalização como forma de adaptação do Estado clássico à 

Bodin, Maquiavel, Richelieu ou Morgenthau. 
11

 Poderíamos dizer, sem prejuízo, permeabilidade, ou volatilidade, que não é criada por agressão bélica. 
12

 Alusão descritiva perspicaz do polonês Zygmunt Bauman em Modernidade Líquida e suas variações. 
13

 Não olvidar que os efeitos da crise econômica global gerada pela desregulamentação em nome da 

liberalização dos mercados são gravemente sofridos neste início de segunda década de século XXI. 
14

 Como o exemplo de captura por Reykjavik preleciona. 
15

 Que em tempos de releitura do positivismo e do pós-positivismo reconfirma-se como a alternativa 

epistemológica mais potente. 
16

 Não é demais sublinhar que cuidaremos propriamente da ordem unionista/comunitária e não da 

sistemática doméstica dos respectivos Estados-membros, sem prejuízo de eventual nota comparativa a 

título de esclarecimento ou ilustração.  
17

 Pois, na sua origem alternativista, parte de premissas e pressupostos específicos (ontologia), utiliza 

métodos próprios (metodologia) e alcança verdades coerentes com aquilo que pretende desconstruir 

(epistemologia). 
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para os Estados-membros abonarem suas identidades dentro de um esquema com cargas 

federativas, respeitador das atribuições, dos símbolos, representações, expressões, 

autonomias, significados e funções locais, liderado pela própria União.  

Na dicção de Ingolf Pernice, “este sistema de división de poder es comparable a 

un estado federal, con la salvedad de que la Unión (…) se conceptualiza como una 

autoridad pública supranacional (…) para implementar políticas en nombre de sus 

ciudadanos” (PERNICE, 2012, p.15).  

Assim, “el constitucionalismo multinivel fue originalmente desarrollado para 

conceptualizar la estructura constitucional específica de la Unión Europea y, en 

particular, la relación entre derecho constitucional nacional y derecho europeo” (idem). 

A singularidade ou insularidade constitucional, paralela a ideias análogas de 

isolamento, é uma impossibilidade globalizada. Significa tomar por imiscíveis sistemas 

jurídico-culturais que, de fato, realizam-se em acoplamento, assim que direito interno e 

direito externo
18

 (regional-comunitário ou internacional) não se separam por 

fundamentos de validade ou destinatários díspares; por oposto. Há muito que o direito 

internacional não se resume a relações apenas entre Estados. 

Não por acaso, para além de desenhos fronteiriços, surgem as constelações 

plural-integracionistas, representadas em lírica, na bandeira do Mercosul, pela 

simbólica imagem do Cruzeiro do Sul sobre a infinita linha do horizonte e, no 

estandarte da União Europeia, pela plenitude de um círculo formado por doze estrelas 

douradas sobre fundo azul, emblema de unidade, harmonia e solidariedade, relacionado 

ao conceito numérico de perfeição. Os processos de integração regional, antes de 

promoverem, são estimulados, entre outros, pelos fluxos migratórios, pelo 

estabelecimento de empresas em mercados vizinhos e pela prestação de serviços. São 

“dois (os) processos que promovem a integração e, ao mesmo tempo, se opõem a ela: a 

globalização econômica e a identidade cultural” (CASTELLS, 2002). Dessas interações 

globalizantes e pluralistas e seus conflitos decorrentes nasce a demanda por 

regulamentar em nível transnacional-comunitário.  

Há, portanto, matérias de domínio comum, que, por natureza, impõem atuação 

em concerto dos países pela efetividade e competem às constelações integracionistas. 

São os casos do direito concorrencial, da pauta aduaneira e tributação, do direito 

ambiental, dos direitos fundamentais. Devido a essas constelações e ao que elas 

                                                 
18

 Especialmente tendo o indivíduo como titular de direitos internacionais, isto é, como sujeito de direito 

internacional. 
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implicam juridicamente, é central desenvolver o Direito Constitucional Internacional
19

 e 

da Integração. 

Nesses marcos, a ciência jurídica, que tem se atrasado na recepção de novas 

escolas do pensamento social, pode recuperar sua tradicional avant-garde de influência 

política, perdida em tempos recentes para a economia, aproveitando-se de sua matéria-

prima inerente: o conflito permanente de interesses de indivíduos e instituições. Sua 

administração, no viés da cidadania, da democracia, do acesso à justiça, será mais 

detidamente avaliada no terceiro capítulo. 

Antes de prosseguir, no entanto, mais algumas notas metaexplicativas de introito 

são compulsórias. O objetivo deste texto é apontar para os novos fundamentos de 

validade dos processos/projetos de integração comunitária-unionista, à luz do direito 

pós-nacional, em que o constitucionalismo é plural, o cidadão é supranacional, a 

circulação e trades de toda natureza são transnacionais, as fronteiras e os Estados são 

relativizados. Pretende, da mesma forma, circular, quanto ao referencial teórico, ainda 

que de maneira implicitamente pressuposta, entre o novo constitucionalismo latino-

americano e seu pacha mama e, em paralelo, o terroir europeu e a possível forma de 

organização, em alguma medida já em marcha, federalista na UE. Ambas as linhas 

mestras conduzirão, por meio do pluralismo e do federalismo, em derradeiro, à posição 

jurídica do cidadão - que ultrapassou as barreiras do Estado - e dos direitos 

fundamentais, da democracia, das liberdades públicas, respectivos nos sistemas 

jurídicos dos dois blocos (normativa Mercosul e acquis communautaire). 

Talvez isso, o rompimento, revele as razões da superação das teorias clássicas do 

constitucionalismo
20

, pois já não respondem satisfatoriamente às indagações sociais e 

interrogações do mundo contemporâneo. Afinal, as perguntas mudaram. Tampouco a 

                                                 
19

 A disciplina expoente desse movimento de per si demonstra a conjunção entre o constitucionalismo e a 

internacionalização, conforme crivou pioneiramente Boris Mirkine-Guetzévitch, no seu livro de 1933, 

chamado Droit Constitutionnel International. No seu Les Nouvelles Tendances du Droit Constitutionnel, 

de 1931, indicando a porosidade entre Direito Constitucional e Internacional, enumera como exemplos o 

preâmbulo da Constituição francesa de 1946; o artigo 10 da Constituição Italiana de 1948; a Constituição 

dos EUA; mas, acima de todas, a Constituição espanhola de 1931 que em seu artigo 7º sintetiza a fusão: 

“El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su 

derecho positivo”. Por outro lado, Celso D. Albuquerque Mello in Direito Constitucional Internacional, 

citando Megalos A. Caloyanni, menciona que este autor, em 1931, utilizou a expressão “direito 

constitucional internacional” para aludir a constitucionalização do direito internacional. 
20

 Possivelmente o grande é exemplo seja a evolução do paradigma da relação quase inseparável entre 

Estado e Constituição, muito presente em Rudolf Smend (por ser o Direito – e o ser humano – resultado 

do seu tempo) no seu trabalho mais afamado. 



22 

 

economia isolada
21

 atende ao particular, quando visto cidadão, além de agente 

econômico. Isto é, já não basta uma zona economicista globalizada de livre circulação 

(apesar da indexação que o mercado promove sobre a cidadania na fórmula “é mais 

cidadão, quem pode consumir mais”) para consagrar um espaço público, que passa a 

exigir a conferência dos direitos fundamentais. Valerá refletir, ainda, se épocas de crises 

impactam na densitometria dos direitos. 

É certo que a construção histórica desse caminho não foi imediata; foi 

arquitetada. A montagem identitária na União Europeia constituía “objetivo mediato” 

(GORJÃO-HENRIQUES, 2008, p. 40), então excedido pela econometria da estratégia 

política contra a guerra; a ponto de o próprio Jean Monnet ter afirmado que, em um 

novo começo, urdiria outra metodologia de integração, assente no aspecto cultural, de 

sentimento comum, mais do que baseá-la nos interesses econômicos (MADARIAGA, 

1998, p. 118). 

Hoje, no quadro do Tratado de Lisboa, mas colhendo o patrimônio desde 

Maastricht, a cidadania pós-nacional europeia conta, por exemplo
22

, com a Carta de 

Direitos Fundamentais, com a facultas agendi proveniente do Acordo de Schengen, com 

a participação aberta em eleições locais aos residentes não nacionais daquele Estado-

membro e, destacadamente, com um “sistema de livre circulação das decisões 

judiciais”, conforme a dicção do Considerando No. 5 da Decisão 2002/584/JAI, que 

criou o Mandado de Detenção Europeu - Euro-ordem; que projeta também o 

federalismo do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça
23

. 

No Mercosul, aludimos exemplificativamente à Declaração sócio-laboral de 

1998 e à Cláusula Democrática, asseverada pelo Protocolo de Ushuaia de 1998 e pelo 

Protocolo de Montevidéu (Ushuaia II) de 2011. A Cláusula, por sua vez, está 

                                                 
21

Desde Max Weber restou consagrada a aliança direito e economia. A normatividade das duas ciências 

aproximou-as e o crescimento dos mercados impôs a demanda por previsibilidade e estabilidade, as quais 

o direito transformou, oferecendo-as em segurança jurídica. 
22

 Sem prejuízo de outros instrumentos, como a própria cidadania reflexa ou derivada e o Reenvio 

Prejudicial, que serão aprofundados oportunamente. E das instituições, em particular, a Comissão 

Europeia e o Parlamento Europeu. 
23 

Artigo 67, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia: A União constitui um espaço de 

liberdade, segurança e justiça, no respeito dos direitos fundamentais e dos diferentes sistemas e tradições 

jurídicos dos Estados-Membros. (...) 3. A União envida esforços para garantir um elevado nível de 

segurança, através de medidas de prevenção da criminalidade, do racismo e da xenofobia e de combate 

contra estes fenômenos, através de medidas de coordenação e de cooperação entre autoridades policiais e 

judiciárias e outras autoridades competentes, bem como através do reconhecimento mútuo das decisões 

judiciais em matéria penal e, se necessário, através da aproximação das legislações penais. 4. A União 

facilita o acesso à justiça, nomeadamente através do princípio do reconhecimento mútuo das decisões 

judiciais e extrajudiciais em matéria civil. 
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diretamente ligada ao Laudo N. 01/2012 do Tribunal Permanente de Revisão no 

Procedimento Excepcional de Urgência, proposto pelo Paraguai, com base no artigo 24 

do Protocolo de Olivos e a Decisão Mercosul/CMC N. 23/04, a respeito da suspensão 

que lhe fora decretada a seguir a ruptura da ordem do mandato presidencial então 

corrente em Assunção. 

Ou seja, as rubricas dos dois blocos chancelam a cidadania pós/supra-nacional, 

formalmente instituída ou não, sob ângulo dos direitos fundamentais, do acesso às 

instâncias integracionistas e da democracia. Para este prólogo, por hora, reter essa ideia 

é o bastante. 

A fim de introduzir o pluralismo
24

, chegará, por enquanto, situar que não se trata 

aqui da corrente do alternativismo, porém, sim, da abordagem em sede do viés do 

constitucionalismo plural, cujo funcionamento será devidamente examinado e 

determinados autores, realçados. A análise terá enfoque sob o prisma das várias ordens 

nacionais dos Estados-membros, guiadas e conduzidas pela ordem unionista
25

 

supranacional. 

Finalmente, em termos de política e democracia, é preciso ter previamente em 

consideração os contributos em geral do pensamento de Philippe Schmitter e de Pierre 

Rosanvallon, respectivamente, cujos debates infundiram a concepção genética teórica 

deste trabalho; sob pena de fugir eventualmente à compreensão o que se está a articular. 

O mesmo se aplica à influência filosófica habermasiana neste escrito.  

Na mesma toada, para leitura deste estudo, pressupõem-se as seguintes noções 

panoramicamente enumeradas: o constitucionalismo globalizado ou 

transconstitucionalismo
26

; o comportamento e o desempenho das cortes comunitárias 

face ao posicionamento dos tribunais constitucionais nacionais; a ascensão da teoria das 

responsabilidades compartilhadas; o desenho dos Estados em rede pugnado por Manuel 
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 Teoria multidimensional com diversas vertentes. 
25

 Não é excessivo relembrar, dada a virada histórica que deflagrou, que já não cabe referir à 

“comunitário” para qualificar o direito ou o ordenamento da UE, eis que por força do artigo 1º, in fine,  do 

Tratado da União Europeia, consoante reforma pelo Tratado de Lisboa, as Comunidades foram extintas, 

fundidas e substituídas institucionalmente pela União como estrutura única, aparada sobre dois Tratados 

sintetizadores e que concentraram todos os demais anteriores: o Tratado da União Europeia e o Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, ademais da Carta de Direitos Fundamentais, Estatutos, como 

o do Tribunal de Justiça, e outros anexos. 
26

 Também identificados em formulações, obviamente variantes em abordagem, como constitucionalismo 

multinível, internormatividade, jurisdição global, Estado constitucional cooperativo, constituição plural, 

multiculturalismo ou interculturalidade, universalismo de confluência ou pluralista e 

interjusfundamentalidade. Os verbetes são criações de autores da estirpe de Peter Häberle, José Joaquim 

Gomes Canotilho, Ingolf Pernice, Miguel Poiares Maduro, Léonce Bekemans, Boaventura de Sousa 

Santos, J. Herrera Flores, Bhikhu Parekh, entre outros, incluindo autores nacionais.  
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Castells; o deslocamento/deslizamento da soberania para novas esferas do poder 

político; a querela democrática dos blocos de integração; o direito ao desenvolvimento. 

A nova ordem sistêmico-legal pós-piramidal
27

, na qual Constituições nacionais e 

Tratados regionais - cartas constitucionais de base
28

 que são - concorrem no mesmo 

espaço hierárquico-normativo; consagra tanto a subsidiaridade como a primazia. E pode 

estabelecer um discurso dialógico entre homogeneidade e diversidade. 

Nessa perspectiva dística, surgem as anteriormente acenadas escolas de 

pensamento, cujos debates permearão integralmente estas páginas: o Federalismo, ou 

melhor, a corrente federalista da UE e o pluralismo jurídico na forma do 

constitucionalismo plural. Nesse “dilema” reside o clímax desta iniciativa, 

personificado pelos graus de cidadania que serão evidenciados. 

Há muitas forças motrizes na composição desse vetor: os direitos fundamentais, 

as culturas e tradições jurídicas, as reações dos controles jurisdicionais, o papel das 

instituições dos blocos regionais, o protagonismo de seus tribunais, etc. Todas, à sua 

maneira, esclarecem o funcionamento da realidade da governança regional. Por isso, 

terão suas presenças garantidas ao longo das linhas futuras. 

É, nesse contexto, pois, a observar a marcha federalista em curso em 

determinados setores da UE, que pode ser construída a convergência teórica, 

institucional, política, prática, discursiva, etc. entre homogeneidade e diversidade, entre 

subsidiaridade e primado, entre federalismo e pluralismo.  

Com efeito, destacam-se três personagens que se cruzam nessa estrada federal-

pluralista: o cidadão como agente e beneficiário imediato; o essencial novo papel do 

Estado como seguidor da ordem unionista de um espaço público e liberdades comuns; 

além da própria União, que deve estimular ambos, aperfeiçoando a cidadania, 

garantindo direitos fundamentais, fiscalizando e respeitando as características de cada 

membro. Assim, isto é o encadeamento entre pluralismo e federalismo. 

A proposta que ora se expõe encontra sua justificativa maior pela 

transversalidade
29

 do acquis communautaire (ARAGÃO, 2002), que embasa o 

                                                 
27 

Classificada pela escola francesa de “trapezial”. 
28

 Conforme descreveu o Tribunal de Justiça da União Europeia no acórdão Os Verdes, prolatado em 

23.04.1983, referente ao processo 294/83. Disponível em: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983CJ0294:PT:PDF. Acessado a 24 de março 

de 2013. 
29

 Essa ideia antecede, e engloba, mesmo aos conceitos de interjusfundamentalidade (CANOTILHO, 

2010), de transconstitucionalismo (NEVES, 2009) e de constitucionalismo cooperativo (HÄBERLE, 

2007). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983CJ0294:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983CJ0294:PT:PDF
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integracionismo, por meio de que a democracia protetiva, a igualdade, a solidariedade, 

as liberdades fundamentais, a paz positiva, a economia inclusiva e o direito ao 

desenvolvimento são resguardados. As experiências desse fenômeno jurídico têm sido 

dispositivos valiosos no aperfeiçoamento e na persecução daqueles objetivos. 

Em última análise, o objetivo é desvendar em que índice a construção federativa 

da União Europeia cingirá os irrenunciáveis elementos de democracia e pluralismo 

presentes no bloco. Por consequência, as interrogações fundamentais são: se se pretende 

federalizar a UE, como é possível fazê-lo consoante ao pluralismo das ordens 

nacionais? Cumprir-se-á “o futuro federalista da Europa” 
30

 ou já seria parcial 

realidade? Como se descrevem, por que se desenvolvem e quais são as relações 

multidimensionais do constitucionalismo plural com o federalismo? 

Ademais, é possível estabelecer uma teoria comparada do cidadão europeu e do 

ibero-americano? 

Interessa, enfim, detectar os cruzamentos da compleição federalista da União 

com a realidade do constitucionalismo plural, erguido sobre o regime supranacional da 

cidadania
31

 e da organização institucional e política
32

. 

 

Prelúdio: aspectos gerais 

 

Registradas e anotadas, prima facie, as considerações preliminares, seguem 

prolegômenos destinados a ambientar concretamente, e de maneira sinfônica, discussões 

que vem sendo travadas no estado da arte quanto aos problemas eleitos como objeto 

desta investigação. 

O crescimento exponencial do intercâmbio transnacional de bens e pessoas - 

que, não se duvide, é tanto foz de planos políticos hauridos, como consequência direta 

de um mundo progressivamente conectado - estimula interações humanas em dimensão 

global. Significa dizer que, a partir da queda das antigas barreiras físicas, o 

relacionamento de pessoas de toda sorte de regiões do mundo torna-se frequente e 

plurinivelado, criando relações jurídicas - tais como contratações, criminalização, 

matrimônio, filiações, heranças, oferta de serviços -; que ultrapassam as fronteiras dos 

                                                 
30

 Referência à terminologia expressa na imponente obra de Dusan Sidjanski. 
31

 Que, por seu turno, encaminha o federalismo, na forma hodiernamente concebida na UE. 
32

 A partir da afirmação do cidadão no centro do processo, o que implica, por exemplo, consequente 

aumento de poderes do Parlamento Europeu. 
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Estados nacionais e, portanto, também seus próprios ordenamento e jurisdição. Dessa 

maneira, exigem-se respostas multiníveis e, mais profundamente, supranacionais. 

A despeito de esse movimento imanente, foram sentidos graves abalos sísmicos 

em forma de crítica e ressalvas, a mais notável delas acerca do déficit democrático
33

, a 

ponto nomes respeitados levantarem voz contra certo sintoma de inadaptação ao mundo 

pós-estatal. Daniel Cohn-Bendit e Guy Verhofstadt
34

, líderes partidários no Parlamento 

Europeu, vêm obtemperando em seus discursos que a identidade nacional não pode 

servir de insídia à criação de categorias artificiais de segregação social, ou seja, o 

retorno dos nacionalismos. Denunciam, alertando, a formação de um egoísmo local
35

; 

que pode submeter a prejuízo a articulação entre pluralismo e federalismo. Por esse 

motivo, ascende o desenvolvimento de um arquétipo democrático autenticamente 

original, que inove ipso facto a organização westfaliana
36

. 

Um dos riscos é o regresso à lógica de que a integração apenas acontece em 

gabinetes, em cimeiras, em encontros para assinaturas diplomáticas oficiais, sem que o 

cidadão participe da sua montagem. Como ocorreu quase inteiramente nas negociações 

e na sequência do Tratado que cria o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) e do 

Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Econômica e 

Monetária
37

 (TECG), se manifestações populares não tivessem tomado às ruas para 

recordar que a integração dirige-se aos cidadãos. 

                                                 
33

 Para referenciar o debate, sugerimos: ETZIONI, Amitai; SCHMITTER, Philippe C.; SCHMIDT, 

Vivien; SCHARPF, Fritz W. Is the EU democratic, and Does it matter? Pittsburgh: Pittsburgh University, 

2004. MAJONE, Giandomenico. ‘Europe’s Democratic Deficit’ In: European Law Journal, 4:1, 1998. 

SCHAROF, Fritz. Crisis and Choice in European Social Democracy. Ithaca: NY Cornell University 

Press, 1999. MENÉNDEZ, Agustín José. Another view of democratic deficit: no taxation without 

representation. In: Christian Joerges, Yves Mény e J.H.H. Weiler (orgs). What Constitution for what kind 

of Polity? San Domenico: EUI, 2000, pp. 125-138. Disponível em: 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/17255/ResponsesToJ.FISCHER_2000.pdf?sequence=1. 

MORAVCSIK, Andrew. Is there a ‘democratic deficit’ in World Politics? A framework for analysis. In: 

Government and opposition, abril, 2004, pp. 336-363. Disponível em: 

http://www.princeton.edu/~amoravcs/library/framework.pdf.  WEILER, Joseph H. H.; HALTERN, 

Ulrich ; MAYER, Franz. European Democracy and its Critique - Five Uneasy Pieces. EUI Working 

paper RSC n. 95/11. San Domenico: EUI, 1995. O debate voltará à baila mais adiante. 
34

 Personalidades tão aplaudidas quanto distintas entre si. O primeiro, alemão e atuante nos protestos de 

maio de 1968 em Paris, lidera a bancada verde; enquanto o segundo, ex-primeiro-ministro belga, 

comanda a ala liberal e democrata. 
35

 Em compilação, indicamos COHN-BENDIT; VERHOFSTADT. ¡Por Europa!. Madrid: Biblioteca 

Nueva, 2012. Sem embargo das produções e posicionamentos de Bernard-Henri Lévy, Ulrich Beck, 

Robert Menasse, Edgar Morin... 
36

 John Gerard Ruggie especula que a UE pode ser verdadeiramente a primeira forma política 

internacional pós-moderna (RUGGIE, 1993, p. 140). 
37

 O TECG foi adotado entre países-membros da UE, à parte Reino Unido e República Tcheca, como 

Acordo fora do anteriormente denominado “marco comunitário”, visto que subtraiu tanto a 

Comissão Europeia quanto o Parlamento Europeu das negociações e das decisões a ele inerentes. 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/17255/ResponsesToJ.FISCHER_2000.pdf?sequence=1
http://www.princeton.edu/~amoravcs/library/framework.pdf
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Dois motes são, dessarte, desvelados: os membros sobem os degraus da 

integração a velocidades diferentes
38

 (cujo andamento não pode ser o gravissimo do 

mais lento, tampouco o prestissimo no outro extremo. O tempo não pode variar do 

atonalismo à dodecafonia. É preciso conciliar, harmonizar as escalas
39

 com claves à 

evolução apurada.) em particular quanto à entrada na Zona do Euro e à adoção da 

moeda única, e de acordo com sua contingência e vontade política; e a mudança e a 

alteridade da “agulha teórica para a governação europeia como modelo 

multissistêmico”
40

 (LOBO-FERNANDES, 2006, p. 154) o que significa a consagração 

do constitucionalismo de natureza plural dentro de uma tipologia, se não plena, de 

compleição federativa. 

Essa governação, nas palavras de Giandomenico Majone, pode ser melhor 

percebida na regulação econômica e social, que o faz classificar a UE como “a web of 

networks of national and supranational regulatory institutions” (MAJONE, 1996, 

p.276). Contudo, a questão central é que a governação versa a respeito da qualidade do 

exercício do poder em sede europeia, enfatizando, além da representatividade, a 

democracia participativa. Isso porque “a estrutura do controle político é variável”, com 

autoridades difusas
41

, já que se reportam “à existência de competências sobrepostas 

entre múltiplos níveis (...) e às interações dos atores políticos” 
42

 (ibidem), ou seja, à 

relação, à tensão entre pluralismo e federalismo. 

Não se pode olvidar que, nesta etapa em que a moeda única, considerada mesmo 

como índice de cidadania, está no centro de gravidade da integração, a união política 

                                                                                                                                               
Desse modo, materializado pelos Estados, sob o auspício franco-alemão, na forma de Tratado 

internacional ordinário enfraqueceu as figuras institucionais eurocomunitárias. Nessa face, subsistem 

em risco a União Fiscal e o federalismo econômico. 
38

 Sobre o tema, para aprofundamento, ver, por todos, da figura proeminente e histórica PIRIS, Jean 

Claude. The future of Europe – towards a two-speed EU? Nova York: Cambridge University Press, 2012, 

que despertou acesos debates e resistência, dentre outros, por parte do Presidente da Comissão Europeia, 

José Manuel Durão Barroso. 
39

 A exemplo da metáfora, os compassos das escalas e frequências musicais, no que toca ao ritmo do 

metrônomo da integração, são diversos: tonal, modal, cromática, diatônica, pentatônica, microtonal... 

Afora as ramificações de expressão e dinâmica. Enfim, esse quadro detalhado reflete exatamente a ideia 

que se quer transmitir de que harmonizar é pétreo, ou então não subsistirá composição; apenas notas, 

oitavas e acordes estrondosos em ruído a esmo. Uma expressão significativa do apelo à harmonização 

encontra-se na cooperação jurídica em matéria penal, conforme será abordado. 
40

 Pois, “nem o enunciado intergovernamental, nem o enunciado supranacional explicam de forma 

adequada as grandes transformações na Comunidade a partir de meados da década de 1980” [nota: Ato 

Único Europeu em diante]. É preciso “superar a tenaz dos dois paradigmas” (ibidem). 
41

 Basta contemplar como o Parlamento Europeu obteve pouco espaço na condução das políticas 

econômicas de recuperação nos últimos anos, o que contribuiu para uma percepção de afastamento do 

cidadão, ou melhor, de incompreensão da cidadania unionista. 
42

 Lobo-Fernandes cita Ben Rosamond para advertir sobre dois perigos: o estado-centrismo, de uma 

banda, e a observação da UE como personagem apenas em nível central.  
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europeia baseia-se na decisão dos seus membros de exercer responsabilidades 

compartilhadas mediante instituições comuns para esse fim, agentes sob a vigilância dos 

cidadãos. A funcionalidade do sistema é uma premência
43

, em que, porém, não se exige 

homogeneização - simulacro e corruptela da hegemonia-, e, sim, harmonia. Em verdade, 

o sistema cresce na pluralidade, que lhe é grundnorm, fundamento de validade
44

. 

 

1. DNA sistêmico-normativo da União Europeia: constitucionalismo e 

pluralismo. Constitucionalismo plural ou pluralismo constitucional. 

 

O registro constitucional – ou “enigma constitucional” (FABBRINI, 2010) – da 

União Europeia vem mobilizando debates e ideias, mesmo antes da sua concepção 

definitiva, quanto mais de sua identidade. Isso porque “the contest between 

constitutionalism and pluralism has so far largely lacked a common basis” (KRISCH, 

2009, p. 2). Logo, à primeira leitura, pluralismo-e-constitucionalismo pode parecer se 

tratar de um par antitético, contra-conceitual, um paradoxo. Em verdade, tal não se 

confirma. 

Ao contrário, essa tensão forja a identidade constitutiva da integração europeia, 

sua unicidade
45

; desde a previsão normativa dos Tratados de uma união estreita entre os 

povos (cidadãos) e da confiança mútua e da cooperação leal entre os Estados(-membros) 

até a afirmação jurisprudencial pelo Tribunal de Justiça da União Europeia de que se 

está diante de uma ordem jurídica plural, própria, formada pelos sistemas 

constitucionais de suas unidades e pelo ordenamento unionista
46

, de maneira que essa 

relação articula-se privilegiadamente. 

                                                 
43

 Com efeito, é, em um esquema federal-like ou de arquitetura federalista predominante, “responder às 

exigências de organização de uma comunidade baseada numa partilha equilibrada de soberania” (CRUZ 

VILAÇA, s/d, p.5). 
44

 Em harmonia, entre outros, com o artigo 2º, in fine; artigo 3º; artigo 4º (competências partilhadas), 

todos do Tratado da União Europeia (TUE); e artigo 2º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, sem prejuízo de 

outros, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). 
45

 Aspecto ausente em outros processos, como o Mercosul, desprovido de elementos constitucionais 

supranacionais. Quanto ao pluralismo, como dito, toda integração se organiza a partir dele. 
46 

Processo 06/64, acórdão Costa/ENEL: “diversamente dos tratados internacionais ordinários, o Tratado 

CEE institui uma ordem jurídica própria que é integrada no sistema jurídico dos Estados membros a partir 

da entrada em vigor do Tratado e que se impõe aos seus órgãos jurisdicionais nacionais. (...) Esta 

integração, no direito de cada Estado membro, de disposições provenientes de fonte comunitária e, mais 

geralmente, os termos e o espírito do Tratado têm por corolário a impossibilidade, para os Estados, de 

fazerem prevalecer, sobre uma ordem jurídica por eles aceite numa base de reciprocidade, uma medida 

unilateral posterior que não se lhe pode opor. Com efeito, a eficácia do direito comunitário não pode 

variar de um Estado para o outro em função de legislação interna posterior, sem colocar em perigo a 

realização dos objetivos do Tratado”.  
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“Así, (...) los tratados fundacionales de la UE han consentido dar vida a un orden 

legal que agrega no sólo a los estados que lo habían subscripto, sino también a sus 

ciudadanos. (…) Puede entonces decirse que la UE es un régimen constitucionalizado” 

(FABBRINI, 2010, p. 30). Afinal, ele funda-se na tutela de direitos e garantias 

fundamentais, de liberdades públicas, na organização institucional, na separação de 

poderes e atribuição de competências, nos procedimentos de tomada de decisão
47

, na 

fiscalização administrativa, na gestão política e no controle jurisdicional
48

. Basta anotar 

os elementos mínimos irredutíveis de uma autêntica constituição de que fala Karl 

Loewenstein
49

. 

Em que pese o constitucionalismo da UE e sua arquitetura não terem sido 

validados por um “process of constitutional adoption by a European constitutional 

demos” (WEILER, 2001, p. 3), é indiscutível que se cuida de uma Constituição. Ainda 

nas palavras de Weiler, “it is a constitution without some of the classic conditions of 

constitutionalism” (ibidem). 

Neste ponto, importa sublinhar que o constitucionalismo tem evoluído para 

novas formas, que superam as clássicas, em consequência da necessidade de ajuste e 

adequação sistêmico-normativos à realidade contemporânea do integracionismo 

anteriormente descrita. O formalismo (mito da uniformidade do ordenamento) e a lógica 

hierárquica estrita aplicável a conflitos normativos marcam o constitucionalismo 

clássico, o que não se concatena com a diversidade cultural e social de um mundo sem 

par de possibilidades e configurações. O constitucionalismo é, por vocação, 

formalmente positivista, à vista de depender do escalonamento binário, resolutivo ou 

decisório
50

, que promove a exclusão de um universo de normas para beneficiar a 

aplicação de uma e, destarte, do extremo, do pináculo, do topo desse esquema retira o 

fundamento de validade máximo e único do sistema.  

Assim, o constitucionalismo, só, per se, não resiste, tampouco se assenta à 

conformação plural pós-nacional, em que o Direito impera em instâncias de governança 

múltiplas, - eventualmente coincidentes - de ordem, de fonte, de competência, de 

                                                 
47

 Nesse elemento, temos a comprovação de que as responsabilidades divididas entre União e Membros 

significa certo compartilhamento de soberania, isto é, transferiu-se do fórum exclusivamente nacional 

para o supranacional. 
48

Ver: PEREIRA MENAUT, Antonio Carlos; BRONFMAN, Alan; CANCELA OUTEDA, Celso; 

HAKANSSON, Carlos. La constitución Europea. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de 

Compostela, 2000; CANCELA OUTEDA, Celso. El proceso de constitucionalización de la Unión 

Europea. De Roma a Niza. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2001. 
49

 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Barcelona: Ariel, 1976. 
50

À parte todo o profundo debate filosófico-hermenêutico inerente, que escapa aos desígnios deste espaço. 
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especialidade, de matéria. Por isso, o desenvolvimento das hipóteses e teses referidas do 

transconstitucionalismo, do constitucionalismo plural, do constitucionalismo 

multinível... Logo, a experiência (e o laboratório) da disposição orgânica, do 

alinhamento institucional, do arranjo jurídico da UE são inovadores e emblemáticos ao 

consagrar essas novas teorias, que unem constitucionalismo e pluralismo
51

. Aquele 

depende desse para sobreviver, sem embargo de haver dúvidas atinentes à 

potencialidade dessa aliança
52

. 

Unge-se a existência de, pelo menos, dois pontos de observação unissistêmicos 

(que podem ser normativamente concebidos como uma lei, um regulamento, uma 

Constituição ou os Tratados), interdependentes, interativos e autônomos, igualmente 

válidos, a reger a interpretação e a construção do direito da integração na Europa: o 

unionista e o dos Estados-membros. A factibilidade de qualquer teoria constitucional da 

UE reside na inteligibilidade, na percepção, na compreensão dessa realidade, e dessa 

prática, constitucional plural
53

. Dessa maneira, um conflito constitucional, uma 

oposição fundamental, uma antinomia podem ser resolvidos por formas distintas e com 

correição equânime, de acordo com aqueles pontos de observação
54

. Afinal, 

divergências fazem parte do que é um sistema jurídico, a dinâmica lhe é endógena, é 

intrínseca ao seu funcionamento.  

                                                 
51

 Na medida em que incidem no mesmo plano estrutural das instituições políticas (KRISCH, 2009, P.14). 
52

 Nomeadamente, como por parte de Nico Krisch, para ilustrar o posicionamento dessa corrente. 
53

 A isso Agustín José Menéndez, desenvolvendo sobre o proeminente Neil MacCormick, chama de “the 

plural but equal standpoints thesis”. Para ele, ainda, o pluralismo constitucional europeu foi possível 

devido à estabilidade de um ordenamento jurídico que não depende do desejo de um único e onipresente 

(ente) soberano, mas da prática social, por parte dos cidadãos, do respeito, da obediência às normas 

legais, o que ele classifica como “legal stability beyond sovereignty thesis”. V. MENÉNDEZ, Agustín 

José. From constitutional pluralism to a pluralistic constitution? Constitutional synthesis as a 

MacCormickian constitutional theory of European integration. In: Arena Working Paper: n. 1, jan. 2011. 

Oslo: University of Oslo, 2011, pp. 1-36. 
54

 Por certo, para fins do ordenamento eurocomunitário, e não além, o contencioso da União Europeia 

acautelou-se, em nome da segurança do sistema, e criou mecanismos judiciais para a eventualidade de o 

ponto de observação do Estado-membro chegar a infringir o direito unionista, colocando em risco sua 

efetividade ou mesmo eficácia. Esse arcabouço será detalhado adiante, mas, antecipando, estamos a falar 

claramente de uma hipótese de propositura de Ação por Descumprimento, que, se 

procedente/condenatória, não resultará na exclusão, na revogação, na dissipação do ponto de observação 

nacional (norma estatal, seja ato, lei ou constituição, objeto da avaliação, do teste jurisdicional de 

parametricidade). A consequência jurídica é a condenação do Estado pelo descumprimento e a 

responsabilização para que este seja interrompido, cesse. Essa consequência opera-se no plano do 

ordenamento comunitário. No plano doméstico, interno, nacional, permanece intacto, intocado e 

inatacado o ponto de observação. 
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Na prática, isso não quer dizer vacância de primazia
55

; pelo oposto
56

: “primacy 

is the only way to realise the shared objective of integrating through constitutional law” 

(MENÉNDEZ, 2011, p. 34). 

Qualquer teoria constitucional para a União Europeia deve encarar a premência 

de montar um sistema jurídico que apresente com clareza a relação entre 27
57

 ordens 

legais dos Estados-membros e o Direito da União, importando sublinhar que se perfaz 

uma síntese constitucional (ibid., p.23). Nela, sobrevém uma estrutura central, bem 

como o papel legitimador das constituições nacionais, que passam a ocupar uma 

segunda órbita
58

 como elemento do direito constitucional comum(nitário). 

Em lugar de um processo constituinte revolucionário ou do amadurecimento de 

convenções constitucionais
59

, ainda conforme Menéndez, a síntese constitucional é 

lançada pelos Estados (mediante a manifestação dos povos
60

 que elegem 

representantes), por vontade e reconhecimento da impossibilidade de, fechados nas 

ordens internas, executar direitos fundamentais, abrindo cláusulas que acomodam, 

permitindo e estipulando, a integração supranacional, no sentido de secundar as Cartas 

nacionais ao papel de componente de um novo direito constitucional comum.  

                                                 
55

 Como será visto, a despeito dessa não-hierarquização real, a contrariedade ao Direito da União pelo 

Estado-membro, comissiva ou omissivamente, mesmo que por força de sua Constituição, ensejará o 

ajuizamento da Ação por Descumprimento. 
56

 Não há que se falar em vacatio, lacuna, lapso de Primado. Nos termos de A. Menéndez, “the present 

European constitutional practice reveals itself to be far less problematical than it may seem at first glance. 

The claim that European law is the supreme law of the European land is but another way of saying 

that the common constitutional laws of the Member States are the supreme law of the European land. 

When one realizes that such a transformation was authorised and mandated by national 

constitutions [nota: ou seus intérpretes na jurisdição constitucional], the riddle is solved. (…) The 

primacy riddle is solved once we take [into account] the fact that European constitutional law and 

national constitutional law cannot be properly portrayed as two sets of differentiated constitutional norms. 

The collective of national constitutional norms constitutes the deep layer of European constitutional law.” 

Destacou-se. (MENÉNDEZ, 2011, p.32). 
57

 Esse número será elevado para 28, em 01º de julho de 2013, quando oficializar-se-á a entrada da 

Croácia para a UE. O país requisitou sua adesão a 21 de fevereiro de 2003. Após parecer favorável da 

Comissão Europeia, aprovação pelo Parlamento Europeu , decisão do Conselho da União Europeia e 

ratificação por todos os Estados-membros da UE, entrará em vigor o Tratado de Adesão da Croácia. 

Documentos consolidados disponíveis em: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:FULL:PT:PDF  
58

 “National constitutions started living a ‘double constitutional life’. They combined their old role as 

national constitutions and the new role as part of the collective supranational constitution” (MENÉNDEZ, 

2011, p. 24). 
59

 “The establishment of the European Communities was thus akin to a foundational moment; but, 

contrary to what is the case in a revolutionary constitutional tradition (such as the French or the Italian 

one), the constitution of the Union was not written by We the European People, but was defined by 

implicit reference to the six national constitutions of the founding Member States” (ibidem). 
60

 Os cidadãos desses povos também far-se-ão manifestar, nas suas preferências populares eletivas e 

eventualmente de forma direta (direito de iniciativa popular, presente no art. 11, item 4, do TUE), no 

espectro do bloco. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:FULL:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:FULL:PT:PDF
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Uma vez instituída, essa nova base emancipa-se e ganha existência própria, com 

a transferência normativa de um eixo ao outro. Na ausência do processo constituinte 

tradicional, essa passagem confere um importante aporte, porém não o único
61

, à (tão 

arrazoada, indagada, agravada, pesquisada, investigada) legitimidade democrática da 

integração, arrefecendo a oposição de impugnações, por vezes imprecisas
62

. 

Não deixa, contudo, de resultar do acertamento de parâmetros comuns, que 

impelem reformas e emendas. São profundas as consequências desse movimento e 

denotam, ipso facto, a refundação constitutiva do Membro, a começar pelo atendimento 

aos paradigmas dos critérios de Copenhague
63

 (Declaração do Conselho Europeu de 

junho de 1993), que condicionam o acesso à adesão integracionista europeia. 

Ademais, esse constitucionalismo pressupõe a combinação não formalmente 

hierarquizada
64

 de uma ordem constitucional singular com a estrutura institucional
65

 

pluralista, multinivelada, capaz de solucionar conflitos. Segundo Menéndez, essa 

peculiaridade da síntese constitucional, que é fruto da teoria constitucional pluralista, 

endossa a lógica monista do direito como meio de integração social (“social practice of 

integration through law”) e, ao mesmo tempo, consagra a coexistência da pluralidade 

de direitos constitucionais nacionais e de um direito constitucional unionista. 

As figuras abaixo, originalmente lavradas
66

, ilustram o quadro do pluralismo 

político-jurídico institucional da UE e esclarecem as ideias anteriores. 
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 V. nota 32. 
62

 Para Miguel Poiares Maduro, no que toca o suposto déficit democrático, “the problem is not so much 

the institutional mechanisms for democratic input coming from states and EU levels. The problem resides 

in the way in which the European Union affects the political space without having yet managed to 

reconfigurate that political space either at he national or the European level. There is an asymmetry 

between the political impact of the Union and the nature of its politics (dest.)” (MADURO, 2010, p.8) 
63

 Divididos em três estirpes: critérios políticos (estabilidade das instituições democráticas, o Estado de 

Direito, o respeito aos Direitos Humanos, a proteção das minorias); critérios econômicos (viabilidade da 

economia de mercado, competitividade); e critérios de alinhamento legislativo ou do acervo comunitário-

unionista (capacidade de assumir as obrigações dimanadas do ingresso, em especial, a consecução dos 

objetivos da união política, econômica e monetária). 
64

 V. nota 52. 
65

 Todas as instituições detêm legitimidade para reclamar uma participação relevante no processo de 

aplicação do ordenamento constitucional “unificado”. 
66

 Com todos os direitos assegurados ao autor, defendente deste trabalho. 
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Ressalte-se um comentário em torno da última imagem
67

, a título de explicação. 

Conquanto os Estados devam cumprir os preceitos do Direito da União, - originário e 

derivado, no que toca à dimensão do bloco -, com efeito, inexiste hierarquia entre 

Tratados e Constituições, ambos são fundamentos de validade.  

Ocorre que, para que o sistema permaneça estável, a relação articulada
68

 entre 

eles - na medida dos princípios da proporcionalidade, da subsidiaridade e da atribuição 

de competência, constante dos artigos 1º, 4º e 5º, do TUE - privilegia, prefere o Direito 

da União, cujos efeitos são invulgares.  

Por exemplo, caso se apure contrariedade, comissiva ou omissiva, ao Direito da 

União pelo Estado-parte - ainda que por força de sua Constituição nacional - ensejará o 

ajuizamento, no quadro do contencioso da UE, da Ação por Descumprimento (que, se 

procedente/condenatória, não acarretará a exclusão, a revogação, a eliminação da norma 

– ato, lei ou constituição - estatal, objeto do aprovisionamento jurisdicional de 

parametricidade. A consequência jurídica opera-se na camada comunitária do 

ordenamento e resulta na condenação do Estado pelo descumprimento e a 

responsabilização para que este seja interrompido, cesse. Essa decisão não tem o poder 

de afetar a vigência doméstica do ato ou da norma
69

. Seus efeitos restringem-se ao 

círculo unionista do sistema. Não atingem, não alcançam a face, a esfera doméstica).  

Portanto, as Constituições (e ordenamentos) não podem violar os Tratados e o 

direito da integração; devem respeitá-los e preservar sua efetividade, sob pena de 

condenação judicial pelo TJUE.  

Todavia, os Tratados e o direito da integração, por sua vez, não atém ingerência 

prescritiva sobre a continuidade, em termos de normatividade, dos dispositivos ou 

diplomas atacados.   

A construção daqueles princípios, bem como o panorama institucional e 

processual/procedimental dos litígios na União, que descrevem a relação, serão aludidos 

adiante, propiciando melhor apreensão e cognição. 

De volta, ultrapassada a digressão aclaratória, a constituição e o 

constitucionalismo da UE são plurais. O percurso desse constitucionalismo material, 

inaugurado pelas grandes liberdades economicistas, consolidado pelo “ativismo” avant 

                                                 
67

 Dentro do constitucionalismo plural, são reconhecíveis diversas correntes, com marcas teóricas 

específicas. A radical e a moderada, com suas subdivisões, ressaltam entre as demais. A que embasa este 

estudo, inclusive pela eleição dos autores utilizados, é a moderada. 
68

 V. nota 45. 
69

 O que poderá acontecer se o Estado assim optar por seus mecanismos internos. 
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la lettre do TJUE nas décadas de 1960 e 1970 e escancarado com o Tratado de Lisboa 

(e a Carta de Direitos Fundamentais), é interessantíssimo, pois “European integration 

not only challenges national constitutions... it challenges constitutional law itself (...) 

also challenges the legal monopoly of States and the hierarchical organisation of the 

Law” (MADURO, 1998, p.175).  

 

 

1.1 Detour: orquestração histórica da identidade institucional-constitucional 

da UE. O caminho para Lisboa passa por “nãos” turbulentos e tem várias 

escalas
70

.  

 

O excurso consagrado da gênese da integração europeia remete, 

invariavelmente, aos primórdios dos anos pós-guerra, em fins do decênio 1940s e 

1950s. O plano de rota desse périplo, embora repetitivo, queda-se inevitável. 

Os albores da integração europeia cintilaram em termos assumidamente 

econômicos, ainda que em áreas estratégicas, ligadas à segurança internacional e à 

energia, em um eixo crítico, porém de relativa estreiteza de alcance; claramente a 

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a Comunidade Europeia de Energia 

Atômica e a Comunidade Econômica Europeia. 

Seu gene original econômico da Reconstrução pós-guerra, (com o Programa de 

Recuperação Europeia, o Plano Monnet e a Autoridade Internacional para o Ruhr, que 

foi substituída pela CECA, pelo Tratado de Paris, em 1951, o Comitê Internacional de 

Coordenação dos Movimentos para a Unidade Europeia e a Organização para a 

Cooperação Econômica, hoje para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) na 

verdade, revelou-se também social, tendo por objetivos manter a estabilidade financeira, 

aquecer a oferta de emprego, enfim, elevar a qualidade de vida.  

O Movimento Europeu, pela ação do Comitê para a Europa Unida, desdobrada 

na OECE e OCDE, na União da Europa Ocidental, órgão de defesa estratégica, e no 

Conselho da Europa, à parte a divergência entre a corrente federalista-integracionista e a 

pragmática-cooperativista, intentava atender às necessidades europeias comuns, que 

                                                 
70

 Formulação inspirada no título do artigo “O caminho para Washington passa por Buenos Aires”, de 

Christian Edward Cyril Lynch, meu antigo chefe de pesquisa e mestre intelectual, com quem tenho o 

privilégio e a honra do convívio da amizade. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v27n78/v27n78a10.pdf, acessado a 29 de maio de 2013. 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v27n78/v27n78a10.pdf
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foram explicitadas pelo artigo 1º da Convenção de Londres, de 1949, a saber, “realizar 

uma união mais estreita entre os seus membros a fim de salvaguardar e promover os 

ideais e os princípios que são patrimônio comum, e de favorecer o respectivo progresso 

econômico e social”. 

Mesmo empreendendo e cultivando a preservação da paz, a força motriz da ideia 

integracionista naquela altura, para tanto, era exercida no quadrante da economia; em 

que pesem os ambiciosos planos, projeções e inclinações dos founding fathers do bloco, 

destacadamente Jean Monnet
71

, a influência de autoridades institucionais no âmbito da 

jurisdição comunitária
72

, vale assinalar os nomes de Robert Lecourt e Pierre Pescatore, e 

as precoces conclamações de personagens da classe de Paul-Henri Spaak, Paul 

Reynaud, Winston Churchill, até Victor Hugo
73

.  

Essa concretização começou a se verificar inequivocamente com a proposta do 

governo francês, representado por Robert Schuman, então Ministro das Relações 

Exteriores - sob sugestão de Monnet - de criar uma alta autoridade comum para cuidar 

da produção conjunta de carvão e aço da França e da Alemanha, em que poderiam 

participar outros países europeus. Esse documento ficou conhecido como Declaração 

Schuman e continha três vetores: econômico, de reorganização da siderurgia e das 

indústrias de base; político, de eliminação de causas de novos conflitos; e unificador, de 

integrar a Europa, superando a incipiente cooperação.  

A proposta francesa foi prontamente acolhida pela Alemanha, via seu Chanceler, 

Konrad Adenauer, bem como pela Itália, pela Bélgica, por Luxemburgo e pela Holanda. 

Os seis países sentaram-se, então, à mesa de negociações e em 18 de abril de 1951 

assinaram o Tratado de Paris, que instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do 

Aço. Estava semeada a união entre países europeus e aqueles seis Estados são os 

fundadores. 

O Tratado previa a transferência de determinadas competências dos Estados para 

a Alta Autoridade da Comunidade para agir sobre eles e sobre empresas nacionais 

ligadas ao carvão e ao aço; a produção legislativa própria e sobreposição de ordens 

jurídicas; poder das instituições comunitárias promoverem revisões nos tratados; 

                                                 
71

 Mas, igualmente, Konrad Adenauer e Robert Schuman. 
72

 Cuja herança manteve-se, dentre outros, pelos esforços criativos para o direito da UE por advogados-

gerais do TJUE do naipe de F. G. Jacobs (com sua atuação no interessantíssimo caso Jégo-Quére, no que 

toca a afetação individual para acesso à legitimidade processual ativa na interposição de Recurso de 

Anulação). 
73

 E a lista prossegue no tempo, no esquadro político e na ocupação: I. Kant, Kalergi, Briand, William 

Penn, Saint-Simon, Fritz Fischer, Giuseppe Mazzini e inúmeros outros. 
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submissão dos Estados-membros à legislação originariamente comunitária; e controle 

jurisdicional estrito do cumprimento das obrigações assumidas em sede da CECA. 

Além disso, o preâmbulo afirmava o objetivo de, a partir da comunidade econômica, 

criar os fundamentos de uma comunidade mais profunda e nortear um destino 

partilhado. 

Ao longo do tempo, a cooperação, de fato, passou à integração e congregou 

novos desígnios, demonstrando todas as dimensões, ou ideais, de direitos fundamentais. 

Foram assinados os Tratados de Roma, em 1957, que criaram a Comunidade 

Econômica Europeia, CEE, e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, Euratom ou 

CEEA, aproveitando da estrutura institucional apenas a Assembleia, hoje Parlamento 

Europeu, e o Tribunal de Justiça. O Conselho, espaço de representação dos governos 

dos Estados-membros, ganha centralidade no processo decisório e a antiga Alta 

Autoridade transforma-se em Comissão.  

Com isso, havia três Comunidades, organizações internacionais distintas, 

responsáveis pelo processo de integração regional. Em 8 de abril de 1965, foi assinado o 

Tratado de Fusão
74

, em Bruxelas, entrando em vigor em 1º de julho de 1967, e 

constituiu uma Comissão e um Conselho único para as três Comunidades, com vistas a 

administrar, operar e gerir seu funcionamento. 

O Mercado Comum, isto é, o estabelecimento da unidade econômica europeia 

afigurou-se como o primeiro grande objetivo da integração. A partir da CEE e do 

primeiro Tratado de Roma, os signatários demonstravam seus interesses em construir a 

Europa e, naquele momento, simbolicamente eliminar as barreiras (fiscais) entre eles. 

Fixaram a necessidade de aprimorar as condições de vida e trabalho dos seus povos, 

indicaram e combateram a preocupação de estabilizar a economia regional, 

harmonizando o desenvolvimento comum.  

As trocas comerciais, cada vez menos obstadas por restrições tributárias 

nacionais, pavimentaram a imagem de unidade e, com novos mercados de produção e 

consumo, impulsionaram o crescimento da região.  

                                                 
74

 A integração não passou imune a crises políticas, como a “crise da cadeira vazia”, protesto da França 

de Charles de Gaulle. O presidente francês defendia uma estrutura confederada, mantida uma Europa dos 

Estados, em que o Estado nacional é incontornável para os interesses europeus, de modo que quando 

estavam em causa interesses muito relevantes, a França pressionou para que a medida só fosse tomada em 

caso de consenso. Quando este fosse impossível, a decisão deveria ficar em suspenso. Foi o acordo de 

Luxemburgo, que teve fim por ocasião da sucessão do poder na França. 
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O Tratado
75

 igualmente cunhou que os Estados estavam resolvidos a consolidar 

a paz e a liberdade e antecipou que demais povos europeus, regidos pelos mesmos 

ideais, se associassem àqueles esforços. 

O Tratado da CEE criou a pauta aduaneira comum, com critérios para a livre 

circulação de mercadorias
76

, proibiu o acordo entre empresas e auxílios estatais de 

qualquer natureza que falseassem a concorrência. 

O eixo focal do Tratado girava em torno da constituição do mercado comum, da 

união aduaneira e de políticas comuns (agrícolas, concorrenciais e comerciais), por um 

lado; e, por outro, das quatro grandes liberdades, existentes e aprofundadas até hoje, de 

circulação de pessoas, estabelecimento e serviços, capitais e mercadorias. 

O percurso histórico trilhado pela União Europeia passou por três níveis 

sucessivos de harmonização
77

 através, do Ato Único Europeu
78

, assinado em 1986 e 

vigente a partir de 1987; do Tratado de Maastricht de 1992/1993, também conhecido 

como Tratado da União Europeia, pois oficialmente criou a UE com baldrame em três 

pilares - as Comunidades Europeias, a PESC (Política Externa e de Segurança Comum) 

e a Cooperação Policial e Judiciária; e do Tratado de Lisboa, celebrado em 2007 no 

Mosteiro dos Jerónimos e em vigor desde 2009, que extinguiu a Comunidade Europeia, 

substituindo-a pela União
79

, em uma estrutura única fundada em dois Tratados
80

, que 

absorveram os demais, consoante o artigo 1º, in fine, do reformado Tratado da União 

Europeia. 

No “período de sedimentação” (GORJÃO-HENRIQUES, 2008, p. 44), cujo 

expoente é o Ato Único Europeu, o objetivo central era a conclusão do mercado interno, 

de difícil execução devido ao processo de tomada de decisão no Conselho, que requeria 

                                                 
75

 O Preâmbulo mencionou a confirmação da solidariedade entre os países europeus e ultramarinos, 

asseverando a prosperidade em conformidade com os princípios da Carta das Nações Unidas. 
76

 Sobre esse assunto, para maior entendimento de seus institutos como o abuso de posição dominante e 

concorrência desleal, que são ilegais na ordem europeia de circulação de mercadorias, ver MOURA E 

SILVA, Miguel. Direito da Concorrência, uma introdução jurisprudencial. Coimbra: Almedina, 2008. 
77

 Além de esses três momentos mais claros, foram celebrados também o Tratado de Amsterdã, em 1997, 

referente ao “período de diferenciação” e o Tratado de Nice, em 2001, do “período de alargamento”. 

(GORJÃO-HENRIQUES, 2008). 
78

 Primeira larga reforma dos Tratados de Roma, em particular o que instituiu a Comunidade Econômica 

Europeia. Foi impulsionado pela ação do antigo Presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, em 

busca da realização do mercado interno europeu. As propostas de medidas legislativas para harmonização 

foram apresentadas no Livro Branco da Comissão, de 1985. 
79

 Por isso, em relação à UE, já não se deve falar em “direito comunitário”, pois as comunidades foram 

fundidas na União. Logo, por precisão e técnica, fala-se em “direito da União Europeia”. Contudo, para 

fins de clareza, aqui utilizamos eventualmente uma e outra forma. 
80

 Falamos do Tratado da União Europeia (TUE) e do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE). 
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unanimidade para deliberar sobre harmonização legislativa. Chegou-se à situação de a 

Comissão elaborar o famoso Livro Branco, idealizado por Jacques Delors, então 

presidente, que identifica 279 atos legislativos imprescindíveis para efetivação do 

mercado interno comum. 

Com isso, a conferência que conduziu ao AUE dispunha de dupla finalidade. 

Primeiro, manifestar-se pela criação de Política Externa e Segurança Comum e, 

segundo, alterar o Tratado da CEE quanto ao processo decisório no Conselho, às 

competências da Comissão, às atribuições do Parlamento e do alargamento de 

competência das Comunidades. 

O Ato Único apresentou como objetivo fundamental a criação de uma União 

Europeia, resultado da iniciativa do deputado italiano Altiero Spinelli , agrupou a 

cooperação em matéria de política externa, conforme a Declaração Solene de Stuttgart, 

planeada por Hans Dietrich Genscher e Emilio Colombo, ministros das Relações 

Exteriores da Alemanha e da Itália, respectivamente, e promoveu a revisão institucional 

dos tratados. 

A fim de estimular o mercado interno, o AUE elevou o número de hipóteses em 

que o Conselho poderia deliberar por maioria qualificada, em lugar da unanimidade. 

Permaneceram sob regime da unanimidade alterações referentes à cobrança de 

impostos, à livre circulação de pessoas e aos interesses dos trabalhadores assalariados. 

Instituiu o Conselho Europeu, que tornou oficial os encontros entre Chefes de Estado e 

Governo, sem especificar suas competências e não o provendo de poderes de decisão ou 

ingerência nas demais instituições. 

O Parlamento teve seus poderes reforçados, mas ainda não se torna órgão 

legislativo da Comunidade, uma vez que os novos procedimentos de cooperação e 

associação passam a depender de um parecer seu favorável. 

O Ato Único previu ainda a criação de uma nova instância jurisdicional que 

colaborasse com o Tribunal de Justiça na aplicação do direito comunitário. É a 

concepção do Tribunal de Primeira Instância, atual Tribunal Geral. 

No âmbito político-econômico, determinou o estabelecimento de um mercado 

interno até o final do ano de 1992, definido como um espaço sem fronteiras internas, 

marcado pela livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais. 

Simultaneamente, quis promover o desenvolvimento harmônico da Comunidade, 

eliminando as disparidades entre as regiões. 
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O Ato também trouxe preocupação direcionada à proteção ambiental, que deve 

ser zelada pela Comunidade, responsável por preservar, proteger e melhorar a qualidade 

do ambiente, cuidar da saúde das pessoas e utilizar racionalmente os recursos naturais 

disponíveis, na letra dos artigos 130-R, 130-S e 130-T. Especificou, por fim, que em 

matéria ambiental a Comunidade só atuara quando os Estados-membros não forem 

suficientes, de modo que ilustra o princípio da subsidiaridade. 

Finalmente, o artigo 30 dispôs que os países buscassem a formulação de uma 

política externa comum à Europa. Para tanto, assumem o compromisso de consulta 

coletiva a respeito de assunto que seja de interesse da segurança dos Estados-membros. 

Em 1992, com o Tratado de Maastricht, a União Europeia foi instituída, na letra 

do seu artigo 1º, fundada nas Comunidades, sem substituí-las ou absorvê-las. O Tratado 

da União Europeia, como foi nomeado e até hoje, lançou a integração política do bloco 

e sustentou-a na estrutura dos três pilares: as Comunidades, a Política Externa e de 

Segurança Comum (PESC) e a cooperação policial e de assuntos internos. 

Esse sistema preservou que as tomadas de decisões coubessem, quase sempre, 

aos Estados-membros, em um esquema de “intergovernamentalidade” (ibidem, p.57), 

não seguindo ainda os princípios e regras do sistema jurídico comunitário. 

Outrossim, o Tratado apontou como propósito o respeito pela identidade 

nacional e pelos direitos fundamentais do ser humano, tomando por base o então grande 

expediente, de maior aceitação na Europa, da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem
81

, que fora assinado em 1950, sob a égide do Conselho da Europa
82

, e que criou 

o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A CEDH, citada no Tratado de Lisboa, 

apesar de não integrar originariamente
83

 o catálogo de documentos da União Europeia, 

de certa forma, semeia a Carta de Direitos Fundamentais. 

A fragilidade dessa proteção estava no fato de que não era objeto de tutela 

jurisdicional comunitária. 

Maastricht alterou a designação da CEE para CE, retirando a imagem puramente 

econômica da integração, embora seja igualmente responsável pela elevação desse 
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 Garante marcadamente os direitos fundamentais individuais: o direito à vida, proíbe o trabalho escravo, 

assegura a liberdade e a segurança, o acesso à justiça, a presunção de inocência, o nullum crime, nulla 

poena sine lege, a privacidade, as liberdades de expressão, opinião, associação e reunião. Cria o Tribunal 

e a Comissão de Diretos Humanos, além de um Comitê, guardião da CEDH. 
82

 Organização internacional independente da União Europeia, composta por 47 países, incluindo, 

contudo, os 27 da UE, com sede em Estrasburgo, na França. Não deve ser confundido com o Conselho 

Europeu, tampouco com o Conselho da União Europeia, que são instituições próprias da UE. 
83

 Note-se que o malogrado Tratado de Roma de 2004, que intentava promulgar a Constituição Europeia 

stricto sensu, aderiu a CEDH, mas sua origem não remonta à CEE ou à UE. 
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processo ao determinar a união econômica e monetária, inequívoca com a adoção do 

Euro, moeda única, e do Banco Central Europeu, anos mais tarde. 

Em sede de esse primeiro pilar, formado pela CE, pela CECA e pela 

EURATOM, também foi adotado o método comunitário do processo legislativo, futuro 

Processo Legislativo Ordinário, em que sob proposta da Comissão, o Parlamento e o 

Conselho da União Europeia deliberam em co-decisão e seu controle cabe ao Tribunal 

de Justiça. Por outro lado, a jurisdição do TJ não se aplica ao segundo pilar, da PESC. 

No terceiro pilar, de cooperação de justiça e assuntos internos, as decisões seguiam o já 

aludido padrão intergovernamental. 

O Tratado de Maastricht valorizou a importância dos partidos políticos a nível 

europeu, que auxiliam a formação de uma consciência europeia e alinha afinidades 

ideológicas e não nacionais no Parlamento; criou o Comitê das Regiões, órgão 

consultivo da atuação do Conselho; porém o advento mais significativo foi a introdução 

da cidadania reflexa da União, ainda incipiente, desprovida de autonomia comunitária e 

sem determinar os deveres do cidadão, mas foi a concessão de uma reivindicação 

antiga
84

. 

Já ao Tratado de Amsterdã de 1997 cumpriu revogar o Tratado de Fusão e a 

Convenção de 1957, cuja substância foi recepcionada pelo novo texto, preservando, 

ademais, os atos jurídicos celebrados no curso de sua vigência. Ficou estipulado, na 

esfera dos direitos fundamentais, o respeito à igualdade entre homens e mulheres e a 

não discriminação. É impulsionada a livre circulação de pessoas por meio da 

flexibilização tocante a vistos, ao asilo e à (i)migração, temas então “comunitarizados” 

no 3º Pilar. 

Desenvolveu a lista de direitos civis de que os cidadãos europeus podem se 

beneficiar, fez referência expressa à Carta Social Europeia, de 1961 e à Carta 

Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, introduziu política 

estratégica comum de emprego, consolidou a política ambiental através da noção de 

desenvolvimento sustentável, esclareceu a proteção dos consumidores, garantiu acesso 

no idioma do cidadão aos documentos produzidos pelas instituições europeias e apelou 

para simplificação linguística da redação legislativa, a fim de uma compreensão mais 

ampla. 
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 O Projeto Spinelli, anteriormente explorado, aventara essa bandeira e, no famoso episódio, Winston 

Churchill, em 1946, discursando na Universidade de Zurique, falou em “common citizenship”.  
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No plano econômico, os direitos de propriedade intelectual ganharam espaço e 

na PESC foi criado o cargo de Alto Representante e uma unidade de planejamento e 

alerta. 

Resultado de quase um ano de negociações no quadro da CIG 2000, Conferência 

Intergovernamental, cuja convocação estava prevista no Tratado de Amsterdã, foi 

assinado em 2001, entrando em vigor em 2003, o Tratado de Nice. 

O principal objetivo da CIG 2000 era de preparar o alargamento da União aos 

países da Europa central e do Leste. Houve intensa disputa política pela liderança desse 

movimento, dado o poder em jogo. França e Alemanha, especialmente, disputaram essa 

primazia. 

Antes, contudo, o Conselho Europeu de Colônia, de 1999, ratificou a 

necessidade de uma CIG para superar questões institucionais não resolvidas em 

Amsterdã. O Conselho Europeu de Helsinque reafirmou essa situação e incumbiu a CIG 

de analisar a composição da Comissão, o regime de votação no Conselho, entre outros. 

Com isso, estava clara a vocação da CIG que originou o Tratado de Nice: preparar a UE 

para sua maior expansão
85

. 

Nice reequilibrou o peso dos Estados no Conselho da União Europeia, no 

sentido de favorecer os mais populosos, a que seriam concedidos maiores coeficientes 

de votos, e possibilitar o bloqueio na votação por maioria qualificada; na Comissão, 

cada Estado teria um comissário e aumento do poder do Presidente, agora capaz de 

destituir um Comissário nos casos previstos e de nomear os vice-presidentes; no sistema 

jurisdicional, nova repartição de competências entre o antigo Tribunal de Primeira 

Instância e Tribunal de Justiça e a possibilidade de criar câmaras especializadas. 

Nesta altura, é oportuno referir
86

 ao malogrado Tratado que estabelece uma 

Constituição para a Europa, de 2004, sediado em Roma. Resultado da CIG 2000, ou 
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 Se em 1994, o número de membros foi elevado para 15, com a adesão de Áustria, Finlândia e Suécia, 

em 2003, esse número subiria para 25, com o Tratado de Adesão de Chipre, Eslováquia, Eslovênia, 

Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, Malta, Polônia e República Tcheca. Ver: OPPERMANN, Thomas. 

Do tratado de Nice de 2001 à Convenção para a Constituição europeia 2002/2003: rumo a uma ordem 

constitucional na Europa? In: RBDC. Brasília: s/e, n.10, jul.-dez. 2007, pp. 161-182. 
86

 O objetivo aqui não é analisar os dispositivos da Constituição. Por dois motivos especialmente. 

Primeiro, a constituição jamais entrou em vigor porque a ratificação foi abortada. Segundo, seu 

aproveitamento pelo Tratado de Lisboa foi considerável. Logo, embora este estudo verse sobre o 

constitucionalismo da UE, de que o projeto de Constituição é parte importante, isso não significa que a 

ele se resuma. Por isso, apenas se situa a questão. O que se perscruta é um passeio pela construção 

constitucional da UE até Lisboa.  

Nesse sentido, ver COHEN, Antonin e VAUCHEZ, Antoine. Back to the ‘future of Europe’: a political 

sociologuy of EU constitutional saga. In: EUI Working Papers. Florença: RSCAS, n. 33, 2008, pp. 01-

21. 
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melhor, da Declaração sobre o futuro da União
87

, constante na ata final da CIG, que 

balizou um futuro tratado reformador com poder constituinte. A reunião do Conselho 

Europeu em Laeken, Bélgica, 2001, convocou a Convenção Europeia
88

 para preparar a 

reforma e apresentar propostas. Foi a primeira vez que a revisão dos tratados não 

aconteceu à porta fechada entre os governos, graças ao sistema da Convenção
89

, que 

reuniu representantes dos Estados-membros, do Parlamento Europeu, dos parlamentos 

nacionais e da Comissão para discutir publicamente. O projeto do tratado pautou a CIG 

2003/2004
90

, que, após os períodos das presidências italiana e irlandesa do Conselho, 

logrou assentimento sobre o texto de orientação constitucional.  

Um assentimento que não se repetiria ou refletiria nas urnas dos Estados-

membros, no momento da ratificação.  

A projetada
91

 Constituição
92

 da União Europeia fora motivada, destacadamente, 

pela necessidade de otimização do design institucional, até então composto por oito 

tratados, à parte demais diplomas; por um imperativo de eficiência funcional; e, retenha-

se, pela aspiração de aproximar os cidadãos da União. 

Perceba-se, agora, a analiticidade e a ubiquidade da Carta, que, ao longo de 448 

artigos, se descortinava em quatro partes nucleares: (i) definição e objetivos da União; 

direitos fundamentais e cidadania; competências e instituições; democracia; finanças; 

condições de elegibilidade, adesão, suspensão e saída dos Membros; relação com 

Estados vizinhos; (ii) Carta de Direitos Fundamentais; (iii) políticas e funcionamento da 

União; mercado interno; política econômica e monetária; políticas sociais, ambientais, 

de transporte, de agricultura e pesca; de defesa dos consumidores; pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico; energia; coesão econômica, social e territorial; Espaço de 
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 Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/lae2_pt.pdf, acessado a 30 de maio de 

2013. 
88

 Ou Convenção sobre o futuro da Europa, isto é, a constituinte. 
89

 Para mais detalhes acerca da dinâmica desse processo (organização, composição, grupos de trabalho, 

reuniões, propostas, documentos, no âmbito da Convenção), sugerimos http://european-

convention.europa.eu/PT/organisation/organisationf7f9.html?lang=PT, acessado em 03 de junho de 2013. 
90

 Inúmeras atas e anotações fizeram-se constar ao longo desse processo. Para uma ideia geral e sintética, 

ver http://europa.eu/scadplus/cig2004/negociations2_pt.htm, acessado a 03 de junho de 2013. 
91

 O texto completo da Constituição, ou do projeto de Tratado que estabelece uma Constituição para a 

Europa, pode ser consultado em http://www.consilium.europa.eu/igcpdf/pt/04/cg00/cg00087-

re01.pt04.pdf, acessado a 03 de junho de 2013. 
92

 Dentre os muitos estudos aprofundados, registre-se DUARTE, Maria Luísa. A constituição europeia. 

In: Estudos de Direito da União e das Comunidades Europeias, Coimbra Editora, II, 2006, p. 398 e 

seguintes; o manual de MARTINS, Ana Maria Guerra. Curso de direito constitucional da União 

Europeia. Coimbra: Almedina, 2004.; VIEIRA, José Ribas (org.). A constituição europeia. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004; GOMES, Eduardo Biacchi; REIS, Tarcísio Hardman (org.). Direito 

constitucional europeu – rumos da construção. Curitiba: Juruá, 2005. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/lae2_pt.pdf
http://european-convention.europa.eu/PT/organisation/organisationf7f9.html?lang=PT
http://european-convention.europa.eu/PT/organisation/organisationf7f9.html?lang=PT
http://europa.eu/scadplus/cig2004/negociations2_pt.htm
http://www.consilium.europa.eu/igcpdf/pt/04/cg00/cg00087-re01.pt04.pdf
http://www.consilium.europa.eu/igcpdf/pt/04/cg00/cg00087-re01.pt04.pdf
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Liberdade, Segurança e Justiça; política externa e de segurança; cooperação com países 

terceiros e ajuda humanitária; (iv) disposições gerais e finais quanto a protocolos 

específicos, como o relativo ao papel dos parlamentos nacionais, o relativo ao 

Eurogrupo e o relativo à aplicação dos princípios da subsidiaridade e da 

proporcionalidade. 

Mesmo assim divididas as linhas mestras, condutoras, - aspecto acentuado da 

teoria constitucional – quanto ao poder constituinte, 

  

tanto originário como derivado, continuava a residir nos Estados membros, 

que permaneciam, no essencial, os ‘donos dos Tratados’. A revisão da 

Constituição Europeia seria preparada, em último termo, por uma 

Conferência dos Representantes dos Governos dos Estados membros (artigo 

IV-443, n. 3§1) e as alterações a que estes chegassem ‘de comum acordo’ só 

entrariam em vigor ‘após a sua ratificação por todos os Estados membros’ 

(...). (GORJÃO-HENRIQUES, 2008, p.99).
93

 

 

Todavia, não houve tempo para que se observassem tais revisões. Sequer houve 

tempo para a Constituição, no texto original, vigorar. “A imprudência semântica, muito 

mais do que o verdadeiro conteúdo do tratado, ditou o seu destino. Foi uma situação de 

desfecho pedestre em que o nome matou a coisa” (DUARTE, 2010, p.10). 

Em 29/05/2005, a França foi às urnas e disse “não” via referendo; em 

1º/06/2005, somou-se a negativa dos cidadãos holandeses no sufrágio de mesma 

natureza. No primeiro, a participação do eleitorado foi de 69,34% e, desse universo 

votante, a rejeição contabilizou 54,68% do cômputo. No segundo, a presença foi de 

63%, com a prevalência negativa por 61,6%. 

Esses turbulentos nãos irradiaram para outros Membros que atravessavam a 

expectativa da aprovação, mas acabaram por interromper o andamento das consultas 

para ratificação. Cada Estado seguiria o seu modelo para tanto. Dinamarca, Irlanda, 

República Tcheca, Reino Unido, Polônia e Portugal não chegaram a apreciá-la. Já 

Alemanha, Áustria, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Finlândia, Grécia, Hungria, 

Itália, Letônia, Lituânia, Malta e Suécia ratificaram-na em sede de votação pelos seus 

parlamentos nacionais. Ao passo que Bélgica, Espanha e Luxemburgo aprovaram-na via 

referendo popular. A (rescindida) fase de ratificação fulminou o projeto constitucional. 
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 Isto é, até nos termos da constituição falhada, a União era claramente criação/criatura dos Estados-

membros, apesar de sua existência (jurídica) autônoma. Situação que se repetiu no Tratado de Lisboa. 

Novamente, daí, também, o pluralismo, o constitucionalismo plural. 
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Não se cumpriu a etapa derradeira e a UE mergulhou em uma crise, que seus 

consulentes chamaram de período de reflexão
94

.  

Não sucedeu, contudo, uma paralisia. Os Conselhos de 2005 e 2006, conscientes 

da urgência de uma resposta, lidaram com o posicionamento dos 18 países que já 

haviam passado a ratificação, favoráveis à continuação pela constitucionalidade, e com 

as reservas e a oposição aberta de França, Holanda, Reino Unido, Polônia e República 

Tcheca. A decisão política pendeu para um caminho mais seguro, em que os consensos 

seriam possíveis, pelo que o Conselho Europeu de junho de 2007 resigna 

definitivamente a Constituição ao agendar uma nova CIG para elaborar, em seu lugar, 

um tratado reformador. 

“Na verdade, importa reconhecê-lo, a Constituição Europeia definia soluções 

não muito diferentes daquelas que acabariam por vingar sob a forma prudente de um 

tratado, com nome de tratado, assinado três anos depois em Lisboa” (ibidem). 

Se, por um lado, o Tratado de Lisboa, que, com sete artigos, alterou o Tratado da 

União Europeia e o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (antigo Tratado 

da Comunidade Europeia), reformulando sensivelmente o bloco, importou seu conteúdo 

da Constituição não realizada, por outro, manteve a tradição clássica revisional (na 

evolução) do direito unionista. 

Nem por isso foi poupado de um abalo de lembrança traumática. Sem embargo 

do acionamento dos Tribunais Constitucionais alemão e tcheco e do uso da prerrogativa 

presidencial de aguardamento
95

 na Polônia, a alarmante inquietação veio de Dublin. Em 

seguimento a seus ditames constitucionais, a Irlanda submeteu o Tratado de Lisboa, a 

exemplo de tratados anteriores em outras ocasiões, a referendo popular. 

Em 12 de junho de 2008, 53% dos cidadãos/eleitores irlandeses compareceram 

às urnas e depositaram mais um turbulento “não”. Dos votantes, foram, 53% contrários 

ao novo Tratado. Era preciso captar a mensagem de incerteza, de forma a prevenir o 

alastramento de tremores e sobressaltos, e o Conselho Europeu daquele ano seguiu 

nesse sentido, pois ofereceu ao país a segurança - que se converteu em estímulo - em 
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 Uma leitura acadêmica sobre as lições do colapso do projeto constitucional, desde um ponto de vista 

teórico intergovernamental, encontra-se em MORAVCSIK, Andrew. What can we learn from the 

collapse of the European Constitutional Project? In: Politische Vierteljahresschrift. VS Verlag, Volume 

47, Issue 2, 2006, pp 219-241. 
95

 Para que não reste dúvida, o vocábulo consta do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa – 

VOLP, da lavra da Academia Brasileira de Letras, entidade credenciada e acreditada, por força da Lei 

(Eduardo Ramos) n. 726, de 08 de dezembro de 1900, a dispor e consagrar as palavras existentes no 

idioma. 

http://link.springer.com/journal/11615
http://link.springer.com/journal/11615/47/2/page/1
http://link.springer.com/journal/11615/47/2/page/1
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relação ao que Lisboa demonstrava. Dentre outras medidas (em matéria fiscal e do 

direito à vida), ressalte-se o compromisso de conservar a Comissão Europeia formada 

por um representante de cada membro. Com o acordo político, novo pleito teve lugar a 

2 de outubro de 2009, com taxa de participação a 59%, foram 67% partidários do “sim”. 

Após tensões e acertamentos, continuidades e descontinuidades, em 1º de 

dezembro de 2009, a UE passou a ter, de vez, vigência materialmente constitucional
96

. 

Fosse preciso apontar apenas um elemento responsável por tanto, voltar-nos-íamos ao 

valor conferido, na redação do novo artigo 6º do TUE, à Carta de Direitos Fundamentais 

de direito originário, critério, parâmetro de validade de todo o direito unionista e, por 

consequência, de todos os direitos constitucionais nacionais. Em verdade, ascendeu a 

status de fundamento de validade para todo o sistema do constitucionalismo plural 

(figura 1 acima). 

Não obstante, miram-se outros elementos da estrutura e do conteúdo dos 

reformados TUE e TFUE, os quais têm o mesmo valor jurídico e fundam a União 

(art.1º, TUE). A entabular, vale pronunciá-lo, sua própria coexistência consagra o 

constitucionalismo plural da UE, já que a harmonização, a articulação entre eles, 

“visando em concreto a superação de eventuais antinomias normativas, consente juízos 

de conformidade (interpretação conforme), mas é incompatível com soluções de 

prevalência de um Tratado sobre o outro” (DUARTE, 2010, p. 19). 

Com Lisboa, tem lugar a simplificação institucional, em razão da extinção da 

Comunidade e fusão desta com a União
97

. Ademais, perfaz uma redução no número de 

atos normativos do Direito derivado do bloco - nomeadamente os típicos
98

 - perduram 

os Regulamentos, as Diretivas, as Decisões, os Pareceres e as Recomendações, na 

inscrição dos arts. 288 e seguintes, TFUE. 

É também responsável por democratizar a UE, pois ampliou os domínios de 

atuação do Parlamento Europeu, conferindo o Processo Legislativo Ordinário (antiga 

co-decisão) em um maior número de bases legais e, sobretudo, instituiu – mediante o 

art. 11, n. 4, TUE - o Direito de Iniciativa Popular, que permite a participação direta dos 

cidadãos unionistas para deflagrar o processo legislativo, desde que atendida a marca de 

um milhão de assinaturas. Da mesma maneira, prevê que a indicação para Presidente da 
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 Conferir, por exemplo, a síntese de MARTÍNEZ ESTAY, José Ignacio. El sistema europeo-continental 

de justicia constitucional: El control de constitucionalidad en la Unión Europea. In: Estudios 

constitucionales. Santiago: CEE, v. 3, n. 2, 2005, pp. 51-83. 
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 Ver nota 24. 
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 Atos atípicos, por sua vez, são aqueles não listados no dispositivo aludido. 
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Comissão - cujas funções e administração supranacional fazem-na de Executivo
99

 - 

observará os resultados eleitorais para o Parlamento, nomeando uma figura filiada ao 

grupo político vencedor. Ou seja, um voto para o Parlamento não deixa de ser um voto 

para a Comissão. Ao sufragar ao Legislativo, influencia-se e indiretamente escolhe-se (a 

chefia) do Executivo (lógica parlamentarista clássica europeia cristalina). A 

representação democrática e a cidadania foram robustecidas. Fortalece, ainda, os 

Legislativos nacionais ao atribuir controle de fiscalização do desempenho da UE pelos 

parlamentos domésticos
100

. 

Organiza e hierarquiza os atos normativos em atos legislativos (superiores) e não 

legislativos (inferiores), tendo os legislativos dois ritos de adoção: o processo legislativo 

ordinário e o processo legislativo especial.  

Suprime o quadro institucional único de Nice e enumera como instituições
101

 

(art. 13, TUE) o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia (com novo modo 

de deliberação, segundo o art. 16, TUE), o Conselho Europeu, a Comissão Europeia, o 

Tribunal de Justiça da União Europeia, o Banco Central Europeu e o Tribunal de 

Contas. 

Sem prejuízo de demais profundas alterações, como no tocante ao princípio da 

Administração Indireta e o regime dos atos não legislativos de execução (art. 291, 

TFUE), ou a criação do cargo de Alto Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros
102

, destacamos duas finais. A permissão explícita de saída voluntária da 

UE, de acordo com os procedimentos insculpidos no artigo 50, TUE - hipótese até então 

acesamente debatida e inconclusiva - e a reversibilidade da atribuição de 

poderes/competências. O art. 48, 2 do TUE congraçou que as atribuições ora entregues à 

UE podem ser retiradas mediante a revisão dos tratados. Ao revés, o entendimento 

tradicional abordava que, uma vez adquirida, a competência não poderia regredir. 
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 Dentre outros, a Comissão é a guardiã dos Tratados e da ordem jurídica, detém a iniciativa do processo 

legislativo, possui legitimidade processual ativa plena no sistema contencioso de controle de juridicidade. 
100

 Ver Protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais na União Europeia, em especial os arts. 1º, 

2º e 3º, em que fica obrigada a Comissão a remeter seus documentos de consulta (livros verdes, livros 

brancos e comunicações), o programa legislativo anual; igualmente, os projetos de atos legislativos 

devem ser enviados aos parlamentos nacionais. Os parlamentos nacionais podem emitir Parecer 

Fundamentado aos presidentes do PE, da CE e do Conselho sobre o respeito de um projeto legislativo ao 

princípio da subsidiaridade, conforme o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiaridade e 

da proporcionalidade. Isso tem consequências relevantes no controle de juridicidade do contencioso 

unionista, pela forma do Recurso de Anulação, que será examinado oportunamente. 
101

 Que detém certa superioridade em relação aos órgãos do bloco, como o Comitê das Regiões ou o 

Comitê Econômico e Social. 
102

 No projeto da Constituição chamado de Ministro dos Negócios Estrangeiros (comparável a um 

ministério conjunto de Relações Exteriores e Defesa). 
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Como demonstramos, vaticinar que “o Tratado de Lisboa é (...) materialmente 

constitucional” (VITORINO, 2010, p. 15) parece irrefutável
103

. Atesta-se que 

“representa, assim, o culminar de um processo de contínua ‘revolução constitucional’ 

ou, diria melhor, constituinte, que a Europa ‘comunitária’ tem vivido (...)” (GORJÃO-

HENRIQUES, 2008, p. 109).  

Tudo considerado, é dizer, portanto, que o constitucionalismo plural funciona, 

unissistêmico-multinível, máxime, nos seguintes planos: (a) internamente, entre os 

Tratados (TUE e TFUE); (b) entre os Tratados e as constituições nacionais; (c) entre os 

Tratados e os ordenamentos nacionais; (d) entre o ordenamento unionista e os 

ordenamentos nacionais; (e) entre os Tratados e o ordenamento unionista. 

Depois de várias escalas e turbulentos “nãos”, Lisboa, e o caminho até ela
104

, 

adjudicam que a natureza jurídica constitucional é inconteste
105

. Ainda que o liame seja 

tratadício/pactício. A identidade institucional-constitucional pluralista, o DNA 

sistêmico-normativo da UE, consagrador do pluralismo, é esse
106

. E isso se deve muito 

                                                 
103

 Não bastasse toda a linha argumentativa desenvolvida, o conceito de bloco de constitucionalidade 

serviria, do mesmo modo, ao desígnio dessa finalidade. A noção de bloco de constitucionalidade ganhou 

proeminência no ano de 1971, quando o Conselho Constitucional da França fixou valor de base jurídica 

ao preâmbulo da Carta Maior de 1958, o único excerto daquele Texto a fazer referência a direitos 

fundamentais na figura da Declaração de 1789 e do preâmbulo da Lei Fundamental de 1946. O Conselho, 

assim, dilatou a idéia de conformidade à Constituição (FAVOREU e PHILIP, 1991). Em outros termos, 

identificou um conjunto normativo fora da formalidade textual (BIDART CAMPOS, 2004). Foi, então, 

sucedido um bloco de regras substancialmente constitucionais. Em síntese, “a constituição admite outros 

direitos fundamentais constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional” (CANOTILHO, 

2007). A sorte de tratados da UE (e da integração em geral) forja, pois, outrossim, o bloco de 

constitucionalidade! Sua marca distintiva de transversalidade faz perpassarem todos os níveis 

interjusfundamentais. Afinal, pactos dessa órbita contemplam direitos e garantias de toda procedência ao 

constituírem uma união institucionalizada. Entre nós, na matéria, vale reproduzir elucidativo trecho do 

voto do Ministro Celso de Mello, na ADIn 2010/DF: “A Constituição da República, muito mais do que o 

conjunto de normas e princípios nela formalmente positivados, há de ser também entendida em função do 

próprio espírito que a anima, afastando-se, desse modo, de uma concepção impregnada de evidente 

minimalismo conceitual. É por tal motivo que os tratadistas, em vez de formularem um conceito único de 

Constituição, costumam referir-se a uma pluralidade de acepções, dando ensejo à elaboração teórica do 

conceito de bloco de constitucionalidade, cujo significado (...) projeta-se, tal seja o sentido que se lhe dê, 

para além da totalidade das regras constitucionais meramente escritas e dos princípios contemplados, 

explícita ou implicitamente, no corpo normativo da própria Constituição formal, chegando, até mesmo, a 

compreender normas de caráter infraconstitucional (...). Sob tal perspectiva, (...) pluraliza-se a noção 

mesma de constitucionalidade/inconstitucionalidade” . 
104

 Para uma visão teórica sobre a abordagem do constitucionalismo multinível do Tratado de Lisboa, ver: 

PERNICE, Ingolf. The Treaty of Lisbon: multilevel constitutionalism in action. In: WHI Paper. 

Berlim/Princeton: Humboldt Universität – Walter Hallstein Institut, Paper 2/09, s/d, pp. 01-58. 

Disponível em: http://www.whi-berlin.de/documents/whi-paper0209.pdf , com acesso em 11 de junho de 

2013. 
105

 Sobre os riscos de desconsiderá-la, em detrimento da cidadania, dos direitos fundamentais, da cultura 

política comum (para exortar as liberdades economicistas), ver: HABERMAS, Jürgen. Por qué la Unión 

Europea necesita un marco constitucional? In: Bolentín Mexicano de Derecho Comparado. Distrito 

Federal: UNAM, septiembre-diciembre, año/vol. XXXV, número 105, 2002, pp. 947-978. 
106

 Talvez essa seja a carga genética do fenômeno da Integração, globalmente considerado. 

http://www.whi-berlin.de/documents/whi-paper0209.pdf
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ao papel institucional de corte suprema do TJUE, a não perder de vista (a concepção 

churchilliana sobre) os Estados Unidos da Europa, em que prepondera o elemento de 

aliança, de união dos membros - povos (cidadãos), Estados e União. 

 

 

1.2 Do foyer à ária do último ato: a récita do centralismo ativo do Tribunal 

de Justiça da União Europeia no tramar do constitucionalismo plural. Em palco, o 

espetáculo de um inesperado protagonismo, intérprete-criador de Princípios e 

Parâmetros. 

 

A proatividade criativa, e de exímia técnica jurídica, do TJUE é marca indelével 

da integração europeia. Não fosse a postura a que se arrogou a corte suprema no 

prefácio da caminhada integracionista, ao longo das décadas de 1960/1970, a UE seria 

uma instituição diversa. A tessitura alinhavada pelo Tribunal, segundo sua interpretação 

ao redor do projeto político em causa e do direito comunitário-unionista, tramou reações 

refratárias que referiam a uma “Europe des juges” 
107

. Isto é, uma união governada por 

juízes, pelos magistrados do TJUE. 

A propósito desse processo, vale recordar o curioso episódio em que Konrad 

Adenauer, então chanceler alemão e artífice da Constituição de 1948, depois do 

julgamento a respeito da criação de um canal de televisão federal pelo 

Bundesverfassungsgericht - que se posicionou contrariamente por não vislumbrar essa 

entre as competências do governo federal – teria pronunciado: “desse jeito nós não 

tínhamos previsto” 
108

, isso (a postura da Corte) não havia sido combinado. Adenauer 
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 Expressão notabilizada pelo livro de mesmo título de Robert Lecourt, 4º presidente do TJUE, entre 

1958 e 1976. Ver: LECOURT, Robert. L’Europe dês juges. Bruxelas: Bruylant, 2008, réimpression de 

l’ouvrage publié em 1976. 
108

 Passagem narrada em palestra pelo Professor Rolf Stürner, da Universidade de Freiburg, que se 

converteu em artigo. A versão expandida segue: “A compreensão de certo modo ampla do Tribunal 

Constitucional alemão sobre sua própria competência e do seu próprio papel a tornou a mais poderosa 

instituição do judiciário alemão; o órgão federal superior que goza de maior prestígio junto aos seus 

cidadãos. Sua função de guardião confiável do princípio do Estado de Direito e da Constituição é um 

elemento central da identidade alemã moderna. O Tribunal constitucional alemão não é apenas um 

tribunal. Ele é um poderoso e ativo formador do processo de tomada de decisão política. Quando a corte 

constitucional, em dos seus mais importantes acórdãos, sobre um canal de televisão federal que se 

pretendia implantar, se pronunciou e decidiu que carecia o governo federal de competência para tanto, o 

então chanceler e presidente do Conselho Parlamentar, Konrad Adenauer, assim se manifestou 

criticamente: ‘desse jeito nós não tínhamos previsto’. Ele queria dizer: quando nós preceituamos na nova 

Constituição a instituição de um tribunal constitucional, nós não pensamos uma tal ingerência rígida na 

política (destacado). Nesse ínterim, a política se acostumou a um poderoso contrapeso e respeita a função 
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expressava que, durante o pensamento e a montagem da nova Carta da Alemanha, seus 

pais fundadores não calcularam que a instituição de um tribunal constitucional fosse 

atuar assim politicamente.  

O mesmo serve ao TJUE. Conquanto os fundadores, em particular Monnet, 

fossem entusiastas de uma construção semelhante aos moldes que acabaram forjados 

pela Corte de Luxemburgo, é certo que dois princípios sempre guiaram os rumos da 

integração, da UE e do seu sistema jurídico: subsidiaridade
109

 e proporcionalidade. O 

atual artigo 5º, TUE explica-os pela sua inteligibilidade direta:  

 

(...) 3. Em virtude do princípio da subsidiaridade, nos domínios que não 

sejam de sua competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida 

em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente 

alcançados pelos Estados membros, tanto ao nível central como ao nível 

regional e local, podendo, contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da 

ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União.(...) 

4. Em virtude do princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a forma da 

ação da União não devem exceder o necessário para alcançar os objetivos dos 

Tratados. 

 

Consciente disso e, também, da sua responsabilidade inovadora, ou melhor, 

inédita de jurisdicionar à luz do Direito integracionista, o TJUE, quando instado a se 

manifestar, buscou extrair a máxima efetividade (das normas) do bloco, em meio a 

diminuição do empuxo político das então Comunidades (intergovernamentalismo) pela 

integração, que compensou mediante a assunção do papel de agente integracionista
110

 

(VAUCHEZ, 2008, p. 1)
111

. Conquanto parecesse remota sua influência no norteamento 

da integração, o TJUE colocou-se como mediador e moderador entre as reivindicações 

dos cidadãos e a tomada de decisão, isto é, a política interinstitucional comunitária. De 

toda sorte, constata-se que no cenário jurídico, os juízes que assumem uma agenda 

                                                                                                                                               
integrativa do altamente estimado pela população tribunal constitucional federal.” (STÜRNER, 2011, p. 

102). 
109

 “O princípio (...) se aplica na compreensão de que as instâncias políticas descentrais podem melhor 

desempenhar a maior parte das atividades do bem comum, com um mesmo ou maior grau de eficiência, 

do que o poder central” (ZIMMERMANN, 2005, p. 204). 
110

 Esse movimento foi pioneiramente percebido em termos científicos por Joseph Weiler, criador da 

teoria “integration-through-law”, embebido no Florence Integration Project, de que também fez parte o 

processualista Mauro Cappelletti. 
111

 O excelente artigo de Antoine Vauchez, ora em comento, é imprescindível, pelo que remonta o 

contexto político-jurídico-acadêmico da circulação das ideias e do pensamento no alto círculo europeu do 

período, conectando instituições, encontros, pessoas, conferências, discursos, reuniões, fóruns, sessões 

parlamentares, relatórios da Comissão Europeia (Alta Autoridade), debates internos do Tribunal... 

destacando a ocupação dos cargos proeminentes por juristas, o que propiciou a construção da UE via legal 

na sua hipótese. Muitas das personalidades envolvidas nas discussões acadêmicas acabaram por participar 

dos julgamentos Van Gend en Loos e Costa/ENEL, incluindo juízes, assistentes, advogados e partes. 
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política pró-integração têm maior chance de majorar a efetividade se conseguirem 

demonstrar que operam dentro dos perímetros da lei (BURLEY e MATTLI, 1993, p. 

57), ou seja, camuflam, sob o manto da técnica/tecnocracia, a fictícia distância entre 

direito e política. 

Para tanto, andaram no limite da subsidiaridade e da proporcionalidade no 

intuito de preencher as lacunas legais e os conflitos normativos
112

 pioneiros que 

surgiram. Daí emanaram os acórdãos clássicos, os casos paradigmáticos (leading cases), 

os princípios definitivos e norteadores do Direito da UE. 

O ativismo
113

 do TJUE levou, portanto, em verdade, à percepção de haver 

“tension between normative constitutionalism and political intergovernamentalism in 

the European Union. Law in the European Union is constitutional. (…) But politics 

remains intergovernmental” (MADURO, 2010, p.11). 

Quando, em 1964, o TJUE foi chamado a pronunciar-se no curso de um reenvio 

prejudicial
114

 de interpretação, isto é, uma questão interpretativa sobre a aplicação de 

norma comunitária, o princípio do primado entrava em construção. 
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 Para uma teoria dos conflitos normativos no pluralismo jurídico/constitucionalismo multinível, ver: 

JOERGES, Christian. The Idea of a three-dimensional conflicts Law as Constitutional form. In: RECON 

Working Paper. Oslo: University of Oslo, s/n, 2010/05, pp. 01-37.  MENÉNDEZ, Agustín José. United 

they diverge? From conflicts of law to constitutional theory? On Christian Joerges’ theory. In: ARENA 

Working Paper. Oslo: University of Oslo, fev. 2011, n. 2, pp. 01-29. 
113

 Acerca do comportamento do TJUE e o “judge-made law” em casos concretos, pela rara excelência na 

revisão literária, fortemente recomendamos DE WAELE, Henri. The role of the European Court of 

Justice in the integration process: a contemporary and normative assessment. In: Hansen Law Review. 

Oldenburg: Hansen Law School, ago. 2010, v. 6, n. 1, pp. 03-26. Citamos um excerto: “In the decisive 

‘constitutional’ cases, restraint seems to be the exception rather than the rule. Moreover, even if restraint 

is displayed , the Court often makes up for this single step backwards by taking two steps forward in a 

later case. A new doctrine is often introduced gradually, through ‘salami-tactics’ (one slice at a time): in 

early cases, a doctrine is launched, but it may be not (yet) applied and subject to various conditions; then, 

in a later case, it can nonetheless be relied upon as an established precedent, and the earlier qualifications 

can be diluted or erased. (…) For sure, it is not suggested here that the Court never exercises restraint. At 

the same time, however, it can be blatantly inconsistent in the practice thereof. In some cases for instance, 

it goes through fire and water to guarantee (access to) a judicial remedy and protection of basic rights 

(e.g. Factofarme, Les Verts, Francovich); yet, on other occasions where the same issues were at stake, it 

has been willing an extreme reluctance without a hitch (e.g. UPA, Segi, Spain/Eurojust)” (DE WAELE, 

2010, p. 14-15). 

Bibliografia do tema pode ser bem reunida em: RASMUSSEN, Hjalte. On law and policy in the 

European Court of Justice. A comparative study in judicial policy-making. Dordrecht: Martinus Nijhoff 

publishers, 1986. CAPPELLETTI, Mauro. Is the European Court of Justice ‘’Running Wild”? In: E.L. 

Rev.,s/e,1987. WEILER, Joseph H. H. The Court of Justice on Trial. In: C.M.L. Rev.,s/e,1987. 

ARNULL, Anthony. The European Union and its Court of Justice. Oxford: Oxford University Press, 

1999. VAN CALSTER, Geert. The EU’s tower of Babel – the interpretation by the European Court of 

Justice… In: European Yearbook of Law. Oxford: O.U.P. s/d, 1997. BENGOETXEA, Joxerramon. The 

legal reasoning of European Court of Justice: towards a European jurisprudence. Oxford: Clarendon 

Press, 1993. WEILER, Joseph H. H. The constitution of Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 

1999.  
114

 Adiante abordado em detalhes. 
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Um juiz italiano de Milão remeteu o processo 6/64, Flaminio Costa c. ENEL, ao 

TJUE, em que se pretendia atacar a lei italiana de nacionalização da energia elétrica, 

tida como incompatível à luz do Tratado de Roma. O governo da Itália contestou a 

admissibilidade da questão prejudicial, tendo em vista que a função do magistrado 

italiano era aplicar a lei nacional. 

No clássico Acórdão, o TJ manifestou-se, asseverando que o Direito da UE 

 

institui uma ordem jurídica própria que é integrada no sistema jurídico dos 

Estados membros a partir da entrada em vigor do Tratado e que se impõe aos 

seus órgãos jurisdicionais nacionais. Efetivamente, ao instituírem uma 

Comunidade de duração ilimitada, dotada de instituições próprias, de 

personalidade, de capacidade jurídica, de capacidade de representação 

internacional e, mais especialmente, de poderes reais resultantes de uma 

limitação de competências ou de uma transferência de atribuições dos 

Estados para a Comunidade, estes limitaram, ainda que em domínios 

restritos, os seus direitos soberanos e criaram, assim, um corpo de normas 

aplicável aos seus nacionais e a si próprios.  
 

 

Adiante, afirmou a confirmação do primado do direito comunitário e que um 

Estado não pode unilateralmente anular seus efeitos. E concluiu dizendo que a 

obrigação de garantir a plena eficácia do direito comunitário não é apenas dos órgãos 

jurisdicionais, mas também do legislador nacional, que tem sua autonomia afetada, “na 

medida em que os Estados membros tenham atribuído à Comunidade poderes 

normativos (...) eles não têm mais o poder de adotar disposições autônomas nesse 

domínio” (GORJÃO-HENRIQUES, 2008, p. 321). 

Sendo assim, os juízes nacionais, obrigados e encarregados da aplicação, mesmo 

e especialmente em face da ordem pátria, das disposições do direito europeu, tornaram-

se dele juízes também. Os tribunais nacionais ganharam a característica de serem 

tribunais comuns de direito da União. 

Afirmou o Tribunal, ainda, que a força executiva do direito comunitário não 

poderia variar de um Estado para outro ao sabor das legislações internas, haja vista o 

perigo em que seriam colocadas as finalidades dos tratados. “O primado da regra 

comunitária se manifesta em relação a todas as normas nacionais, quaisquer que elas 

sejam” (MOTA DE CAMPOS, 2010, p.394), incluindo as constituições. Embora não 
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tenha poder para revogar, excluir a norma nacional do ordenamento
115

, o primado torna 

inaplicáveis todas as disposições nacionais contrárias ao sistema europeu, 

independentemente de terem origem legislativa, jurídica ou judiciária ou administrativa 

ou executiva. 

Trata-se, então, de um expediente de segurança e estabilidade
116

, sim, mas 

também de diálogo e harmonização melódica. Reproduzimos que “o princípio do 

primado, tal como estabelecido pelo TJ, não pressupõe necessariamente uma relação de 

infra e supra-ordenação”, afinal o Direito da UE prefere ao direito nacional “não por lhe 

ser superior, mas porque é materialmente competente para regular o caso concreto” 

(AMARAL e PIÇARRA, 2009, p.8) Destacado. 

O entendimento da Corte superou a carência de uma norma expressa da 

supremacia
117

 (de competência, condicionada pela subsidiaridade e pela 

proporcionalidade) comunitária e encontrou suporte nos princípios da cooperação leal, 

da solidariedade, da não discriminação e nas obrigações assumidas com a assinatura dos 

Tratados. O fundamento reside, portanto, no próprio direito comunitário e abrange, mais 

do que os tratados constitutivos, todas as fontes de direito da União. O direito resultante 

da integração, originário ou derivado, só tem sentido e eficácia, se for absoluto. Dessa 

maneira, se fixa ao Estado-membro uma obrigação de facere subsequente, pois as 

autoridades nacionais ficam obrigadas a excluir regras que violem a legalidade do 

bloco
118

 - devido à supranacionalidade normativa.  
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 “A operatividade do primado como critério de resolução de conflitos internormativos não interfere 

com a validade da norma interna desalojada pela norma comunitária” (AMARAL e PIÇARRA, 2009, 

p.8). 
116

 Para Ana Maria Guerra Martins, “a existência no mesmo espaço jurídico de dois ordenamentos 

distintos potencialmente aplicáveis aos mesmos casos propicia o aparecimento de conflitos entre as 

normas provenientes de cada um deles, pelo que se afigura necessário definir, à partida, regras de 

hierarquia normativa.” (MARTINS, 2004).  
117

 Em nenhuma linha às tintas do acórdão está presente “supremacia”, mas sim “primazia/primado” e 

“precedência”, algo que confirma a natureza de competência e não de hierarquia do princípio.  

Nesse sentido, vale a leitura da Declaração 1/2004 do Tribunal Constitucional espanhol, trecho: 

“Primacía y supremacía son categorías que se desenvuelven en órdenes diferenciados. Aquélla, en el de la 

aplicación de normas válidas; ésta, en el de los procedimientos de normación. La supremacía se sustenta 

en el carácter jerárquico superior de una norma y, por ello, es fuente de validez de las que le están 

infraordenadas, con la consecuencia, pues, de la invalidez de éstas si contravienen lo dispuesto 

imperativamente en aquélla. La primacía, en cambio, no se sustenta necesariamente en la jerarquía, sino 

en la distinción entre ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio válidas, de las cuales, sin 

embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o 

prevalente debida a diferentes razones”. Grifado. Disponível em: 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=15919. Acesso em 02 

de julho de 2013. 
118

 Reitere-se que o TJUE não invalida o ato, mas condena o Estado a afastá-lo. 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=15919
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Dentre as autoridades, o juiz nacional é o encarregado de aplicar as disposições 

comunitárias, assegurando seu pleno efeito. Consequentemente, por sua autonomia, 

deixará inaplicadas normas internas contrárias de qualquer natureza, mesmo posteriores 

ou constitucionais, sem ter que aguardar a eliminação por via legislativa ou outro 

procedimento constitucional. 

Por derradeiro, o princípio do primado ou da primazia significa alocar o direito 

comunitário na sua devida posição de competência material na nova estrutura 

geométrica pós-piramidal do sistema jurídico; com força vinculante às demais espécies 

legais, diplomas e Constituições
119

.  

A prevalência do direito comunitário efetua-se mesmo em face ao direito 

constitucional, nos domínios atribuídos a um bloco, de modo que o Estado deve adaptar 

sua Constituição a esses compromissos. No aresto Internationale Handelsgesellschaft, o 

TJUE manifestou-se, asseverando que “a validade dos atos comunitários só poderia ser 

apreciada em função do direito comunitário (...), portanto, a invocação de violações, tais 

como formuladas pela Constituição de um Estado-membro, não poderia afetar a 

validade de um ato da Comunidade ou de seu efeito sobre o território deste Estado 

(grifado)”. 

A construção, jurisprudencial ou legislativa, do primado/preferência na 

aplicação é, pois, exigência existencial dos Direitos dos Blocos de Integração, sob pena 

de estes perderem sua finalidade e a consecução de seus objetivos, em sendo retiradas 

validade e eficácia de suas normas, a serviço das leis de origem nacional, que fariam 

variar a aplicação (e uniformidade) e a força normativa da ordem comunitária em cada 

Estado e, logo, ameaçar sua unidade. 

Essa “supremacia”, que serve de exemplo aos processos integracionistas em 

geral, gerou larga miríade de desdobramentos na União Europeia, dentre os quais, 

qualquer disposição do direito nacional incompatível com o direito da integração deve 

deixar de ser aplicado, inclusive nas esferas administrativa e penal
120

; é exigida a 
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 Ver Caso Kadi (processos apensados C-402/05 e C-415/05, um recurso de anulação originário do 

Tribunal Geral (T-85/09), que foi julgado definitivamente, em sede de reexame (recurso) pela Grande 

Seção do Tribunal de Justiça. Nas palavras de De Waele, o TJUE no caso Kadi, “considered the general 

principles of Community law hierarchially superior to international legal rules” (DE WAELE, 2010, p.8), 

como a Carta das Nações Unidas e as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. 

Para compreensão da estrutura orgânica do TJUE, consultar art. 19, TUE, art. 251 e seguintes do TFUE, o 

Protocolo que define o estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia e o recente Regulamento de 

Processo do Tribunal de Justiça, de 2012. 
120

 Ver casos Fratelli Constanzo, Ciola C-224/97, Factortame, Zuckerfabrik, Comissão/Luxemburgo C-

473/93, Kreil/Alemanha C-285/98, Michaniki AE C-213/07, Von Colson e Kamman, e Pupino. 
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interpretação conforme o direito eurocomunitário; e é devida reparação indenizatória 

pelos danos causados em decorrência de ato nacional contrário ao direito comunitário, 

ou seja, por responsabilidade civil
121

 do Estado-membro, que será devedor nestas, e não 

apenas na Ação de Descumprimento, cuja legitimidade ativa não contempla os 

particulares
122

. 

Tal comportamento, deferencial ao primado, abrange todos os órgãos da 

Administração, incluídos os descentralizados, a exemplo dos municípios. Nessa linha, 

deve-se registrar que o que melhor distingue o primado é a aceitação pelos tribunais 

nacionais de sua investidura como cortes descentralizadas da UE, porquanto cabe, mais 

intensamente e no cotidiano forense dos cidadãos, ao juiz doméstico a desaplicação de 

uma norma legal contraditória ao direito unionista. 

Complementarmente, no Ac. Simmenthal
123

 (Processo 106/77), do ano de 1978, 

o Tribunal novamente estabeleceu um princípio fundante da ordem europeia, a 

aplicabilidade direta
124

. Julgando sobre a incompatibilidade de norma comunitária com 

lei nacional posterior a ela, entendeu o TJ que as regras do direito europeu devem 

manifestar a integralidade dos seus efeitos de modo uniforme em todos os Estados-

membros, desde sua entrada em vigor e durante toda sua vigência
125

. 

                                                 
121

 Sobre Responsabilidade Civil da UE e obrigação de indenizar do bloco, indicamos PATRÃO, Afonso 

Nunes de Figueiredo. Responsabilidade Extracontratual da Comunidade Europeia. Coimbra: Almedina, 

2008. O professor Afonso Patrão, além de autor dessa distinta obra, me dá a honra e o privilégio de, como 

já registrado, exercer a minha orientação nestes estudos. Sua influência supera a tutoria acadêmica, pois 

mais do que me despertar para domínios jurídicos arrebatadores, bem como à vibração investigativa e 

pela sala de aula, tornou-se um apoio inexpugnável de amizade mesmo à distância, com quem também 

cultivo especial confidência intelectual. 
122

 Fixou o Ac. Francovich, de 1991: “a plena eficácia das normas comunitárias seria posta em causa e a 

proteção dos direitos que elas reconhecem seria enfraquecida se os particulares não tiverem a 

possibilidade de obter a reparação quando os seus direitos são lesados por uma violação do direito 

comunitário imputável a um Estado membro. O direito à indenização encontra diretamente seu 

fundamento no direito comunitário”. 
123

 “Por força do primado do direito comunitário, as disposições do Tratado e os atos das instituições 

diretamente aplicáveis têm por efeito, nas suas relações com o direito interno que lhe seja contrária, mas 

também – e dado que tais disposições e atos integram, com posição de precedência, a ordem jurídica 

aplicável no território de cada um dos Estados-membros – impedir a formação válida de novos atos 

legislativos nacionais, na medida em que seriam incompatíveis com normas do direito comunitário. Com 

efeito, o reconhecimento de uma qualquer forma de eficácia jurídica atribuída a atos legislativos nacionais  

que invadem o domínio no qual se exerce o poder legislativo da Comunidade, ou que por qualquer formas 

se mostrem incompatíveis com disposições do direito comunitário, implicaria a negação do caráter efetivo 

dos compromissos assumidos pelos Estados-membros, por força do Tratado, de modo incondicional e 

irrevogável, contribuindo assim para pôr em causa os próprios fundamentos da Comunidade.” 
124

 Aplicabilidade direta é característica marcante do ato normativo unionista intitulado “Regulamento”, 

porém não lhe é exclusivo, cabendo em direito originário, como já decidiu o TJUE. 
125

 Mesmo as diretivas, que são obrigatórias somente quanto ao resultado, quando estas não derem 

margem decisória ao Estado ou Estados a que se dirigem, de modo que a transposição é escusada e a 

diretiva imediatamente aplicável, pois a autoridade pública não poderia beneficiar-se do seu próprio 

descumprimento. 
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Com isso, as disposições diretamente aplicáveis tanto exigem a inaplicabilidade 

de qualquer oposição normativa da legislação nacional como também impediram a 

produção de novos atos nacionais que sejam incompatíveis com as normas unionistas. 

Ademais - fixou o Acórdão - os juízes nacionais têm, por obrigação de 

competência, que aplicar integralmente o direito comunitário, afastando norma de 

origem nacional com ele conflitante, posterior ou anterior. Por ele, resta demonstrado 

que, além da ascendência do direito comunitário, existe íntima conexão com outro 

princípio, o do efeito direto, que possibilita a invocação, em juízo ou diante de outra 

autoridade pública, de uma norma da União, a qual confira direitos ao requerente ou 

produza deveres à parte requerida
126

. Haverá efeito direto quando a norma eurounionista 

impuser obrigação ou reconhecer direito, de modo claro, preciso e incondicionado, 

conforme entendimento jurisprudencial do TJUE. Ou, ainda, quando a norma 

comunitária expressamente fizer sua previsão
127

.  

A criação do efeito direto remete ao ano de 1963. No julgamento do processo 

Van Gend en Loos (Ac. Van Gend & Loos c. Administração Fiscal Holandesa), o 

Tribunal de Justiça europeu compreendeu que os particulares poderiam invocar contra o 

Estado as normas comunitárias que se apresentassem claras, precisas e incondicionadas, 

tanto de direito originário, ou seja, os Tratados, como de direito derivado, os atos típicos 

da União
128

.  

                                                 
126

 Se alegada contra o Estado - entendido como qualquer órgão oficial - cuida-se de efeito direto vertical; 

se contra particulares, efeito direto horizontal. Em relação às diretivas, só é cabível efeito direto vertical, 

visto que seus destinatários só podem ser os Estados-membros. 
127

 Diz o professor Miguel Gorjão-Henriques, da Escola de Coimbra, “é o caso, paradigmático, da 

previsão do efeito direto do número 3 do artigo 81 num regulamento comunitário, o Regulamento (CE) 

número 1/2003” (GORJÃO-HENRIQUES, 2008, p. 316). Importa pontuar a divergência doutrinária 

portuguesa que há na distinção entre efeito direto e aplicabilidade direta. Os professores João Mota de 

Campos e João Luiz Mota de Campos atribuem ao efeito direto o grau de qualidade pertencente à 

aplicabilidade direta; enquanto o professor Gorjão-Henriques, embasado, entre outros, por Rui Moura 

Ramos e Maria Luísa Duarte, entende que aplicabilidade direta é tão somente uma marca distintiva dos 

regulamentos e nenhum outro ato comunitário típico, mas não deixa de expressar sua relação íntima com 

o efeito direto, nas suas origens.  
128

 As circunstâncias do caso são instigantes à parte: tratou-se de um importador holandês, de quem foi 

cobrado direito aduaneiro superior ao que incidia sobre seu produto à data de início de vigência do 

Tratado CEE. Com base no antigo artigo 12, agora 30 do TFUE, reclamou à autoridade holandesa 

competente na matéria, e que exerce jurisdição (por isso pode reenviar ao TJUE) a Tarief Comissie, que 

formulou questão prejudicial ao TJUE. A questão era se o antigo artigo 12 produzia efeito direto e, por 

consequência, os litigantes, com base nele, poderiam fazer valer direitos individuais perante juiz nacional, 

a quem cumpre salvaguardá-los. No curso do reenvio prejudicial, vários estados se valeram do artigo 23 

da corte e apresentaram suas observações particulares. No fim, ficou clara a decisão do TJUE, que foi 

além e ampliou a incidência. As fundamentações do Acórdão e o raciocínio de que se valeu o TJUE para 

guiar-se são de valiosa leitura. 
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Embora tenha sido concebido originalmente ligado à ausência de necessidade de 

medida complementar, nacional ou comunitária, que regulasse a respectiva norma, a 

partir dos julgados Lütticke, Salgoil e Reyners, isto não mais se manteve, bastando o 

atendimento à clareza, à precisão e à incondicionalidade. 

Em que pese, ainda, a divergência sobre os termos do efeito direto
129

 serem 

absolutos ou relativos - já que é verificável em qualquer norma eurocomunitária, porém 

não presumível -, diz-se, sim, que  “o efeito direto é o estádio normal de saúde da norma 

comunitária: só a sua ausência deve causar preocupação e exige a intervenção dos 

médicos do Direito” (PESCATORE apud DUARTE, 1996, p. 312). 

O efeito direto é o instrumento mais acessível e democrático que um cidadão 

europeu possui de fazer valer seus direitos, criados pelo sistema comunitário, 

prontamente na jurisdição de seu país
130

. Por meio desse expediente, um indivíduo pode 

sustentar em qualquer ação, independentemente de fase ou rito processuais, com trâmite 

nos tribunais nacionais, a aplicação de lei comunitária em vez de lei com origem 

nacional
131

. O primado e o efeito direto formam, por isso mesmo, a vida do direito da 

integração. 

No espírito de assinalar quão inesperados e, em alguma medida, resistidos os 

passos do Tribunal, cumpre remeter aos memoriais apresentados por Bélgica, Alemanha 

e Holanda nesse processo, defendendo não somente a inexistência do efeito direto, 

como a exclusividade de a Comissão (Alta Autoridade) e de os Membros requererem a 

efetivação, a executoriedade, a consecução dos Tratados - destituída a legitimidade dos 

cidadãos. Os memoriais não foram acolhidos, porém o efeito direto foi reconhecido 

apenas restritivamente, quando estivesse em causa uma obrigação negativa, de não fazer 

pelo Estado-membro. O abstruso jurídico do acórdão, ladeado por inegável anseio 

político, fez com que as personalidades envolvidas no caso fossem levadas a difundir 

publicamente
132

 esclarecimentos sobre os limites e conteúdo do decisum (DONNER 

apud VAUCHEZ, 2008, p. 13). 

                                                 
129

 Há nuances atinentes a sua aplicação se se trata de direito originário ou derivado e, no direito derivado, 

distingue-se a situação das diretivas. Contudo, explorá-las ocuparia espaço ora indisponível. 
130

 É também a confirmação definitiva do indivíduo como sujeito de direito(s) internacional(is). 
131

 A cautela em utilizar “lei com origem nacional” não é infundada ou excessiva, pois lei comunitária é 

lei nacional (interna/doméstica) igualmente, apenas com origem diversa. Note-se que à luz do chamado 

princípio da autonomia, parcela significativa de autores não percebe as normas unionistas como normas 

nacionais. 
132

 Ver nota 109. 
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Vale ponderar que, em julgados contemporâneos ao Processo 26/62, o 

protagonismo da Corte não foi tão progressista
133

. No aresto Confédération nationale 

des producteurs de fruits et legumes v. Council of the EEC, decidiu que o interesse de 

agir individual não poderia ser entendido extensivamente, restringindo sua 

jurisprudência acerca da legitimidade, do locus standi do cidadão questionar uma 

Autoridade, comunitária ou nacional, por infração ao Direito da UE
134

. 

Por fim, de outra banda, os Estados-membros, em virtude do artigo 4º do 

Tratado da União Europeia, ficam necessariamente impelidos a garantir a execução das 

obrigações decorrentes dos tratados ou resultantes dos atos das instituições da União, 

além de concorrer, convergir para realização dos seus objetivos. Essa ideia de plena 

eficácia, que leva o nome de princípio da efetividade, em outras traduções efeito útil ou 

até uniformidade, funcionaliza todos os demais princípios.  

O princípio da efetividade significa que os Estados-membros devem sempre, em 

todas as situações, garantir a plena aplicação do direito europeu, da União Europeia, 

quer adequando suas legislações, quer adotando prescrições jurídicas consoantes ao 

sistema do bloco, que propicie aos seus cidadãos conhecer e postular direitos junto ao 

órgão jurisdicional, não obrigatoriamente um tribunal ou corte, admissível; ou, 

eventualmente, por meio de qualquer expediente que promova essa harmonização, 

depuração em favor da ordem comum europeia, a qual aderiu e com que concordou, 

mantida sua soberania, já que a União opera no limite da especialidade e da 

subsidiaridade.  

Portanto, a acompanhar o primado, o efeito direto e a aplicabilidade direta, 

recorde-se, estão os instrumentos de garantia de eficácia e uniformidade do direito da 

UE, que corporificam e traduzem o princípio da efetividade: o reenvio prejudicial, como 

modalidade de cooperação interjurisdicional
135

, as ações de controle da legalidade e da 

juridicidade, o sistema contencioso unionista. 

                                                 
133

 Também importa sublinhar que, devido ao princípio do segredo, não se tem acesso aos votos vencidos 

ou às opiniões divergentes no Tribunal e, por isso, é impossível rastrear com acuidade a adesão das teses 

vencedoras, gerando certa imprevisibilidade. Disso surge a aparente incongruência entre os julgados. 
134

 Efeito direto e primado foram elaborados em processos de Reenvio Prejudicial (levantados por 

cidadãos), que não tem natureza litigiosa e cuja decisão não se reveste condenatória, mas orienta a 

interpretação que o tribunal nacional deverá seguir, sob pena (remota) de uma futura, aí sim, ação 

condenatória (para a qual o indivíduo não dispõe de legitimidade). Exatamente o ponto é que os Estados-

membros viram-se temerosos de condenações sucessivas, na eventualidade de o colegiado de 

Luxemburgo permitir a legitimidade processual irrestrita aos particulares. Prudente, a Corte não optou por 

esse caminho.  
135

 Não cabe usar a terminologia de cooperação jurídica internacional, eis que o Espaço de Liberdade, 

Segurança e Justiça da UE impinge a cadência de um espaço judicial comum, único (federal imperfeito). 
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Na imperdível, imprescindível literatura de Antoine Vauchez, o triângulo 

mágico (efeito direto, primado/preferência na aplicação e reenvio prejudicial) 

 

 

(...) become crucial keywords for grasping the specific nature of the EU 

polity. Taken individually, any of these notions is merely a legal principle 

utterly incapable of founding a political order on its own. Taken together, 

their effects appear to beget a dynamic of circular reinforcement: no effective 

European treaties without the supremacy of European law over the law of 

Member States; no supremacy without direct effect opposable to an by 

individuals; no direct effect without preliminary rulings ensuring the uniform 

application of Euro-law throughout the European Union; and, to loop the 

loop, no preliminary references to the ECJ without an incentive to engage in 

the procedure – namely the direct effect and supremacy of treaties. (…) 

Structured as a unique legal matrix, this ‘magic triangle’ provides with a 

cognitive frame able to put order (legal order) in the heterogeneous and 

multi-level European public sphere. (VAUCHEZ, 2008, p. 1) 

 

 

Tão importantes quanto esses, no entanto, é a Tolerância Constitucional que 

engendra Weiler, cuja expressão encontra-se no próprio arranjo da disciplina 

constitucional europeia (WEILER, 2001, p. 12), que circula entre o pluralismo e o 

federalismo, não estando enraizada em uma constituição de statist-type
136

. Mais, 

entende ser possível a formatação de um ethos poderoso no corpo da administração 

pública a ponto de provocar o efeito spillover
137

 até no tratamento dos cidadãos não-

unionistas.  

Abreviando, em outras palavras, “[it] is not a one way concept: it applies to 

constitutional actors and constitutional transactions at the member state level, at the 

Union level and among the member states too” (ibidem). Esses dois níveis regulatórios 

ou de governação podem, portanto, operar à base recíproco-cooperativa, se suas gestões, 

suas administrações, com seus mandatos, assim convidarem. Exemplo emblemático 

dessa abstrativização teórica no direito positivo da UE repousa no pendor, no pêndulo 

integracionista das iniciativas e expedientes ligados à cooperação interjurisdicional - em 

                                                                                                                                               
Logo, “interjurisdicional”, como introduzida por: GRINOVER, Ada Pelegrini (Presidente da Comissão 

Revisora). Código modelo de cooperação interjurisdicional para iberoamérica in Revista Internauta de 

Prática Jurídica, N. 22, 2008 
136

 “Constitutional actors in the member state accept the European constitutional discipline (…) as an 

autonomous voluntary act, endlessly renewed on each occasion, of subordination, in the discrete areas 

governed by Europe to a norm which is the aggregate expressions of other wills, other political identities, 

other political communities” (WEILER, 2001, p. 12). Para Weiler, a tolerância extravasa para o nível 

administrativo (como exemplo, fala dos guardas de fronteira) até a função judicante (como um juiz que 

capta que sua decisão só será exequível se obedecida pelas cortes nacionais). 
137

 Sobre a teoria (neo)funcionalista - e suas correntes - que criou tal preceito na figura de Ernest Haas, 

para fins deste trabalho, ver, por todos, HOOGHE, Lisbet e MARKS, Gary. The neofunctionalists were 

(almost) right (...). In: ConWEB. Bath: University of Bath, ConWEB, s/d, n.5/2005, pp. 01-19. 
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particular, nesse caso, em âmbito penal
138

 - dentro do espaço do bloco, entre os Estados-

membros, regidos por normas unionistas
139

! Como a Decisão 2002/584/JAI, que criou o 

Mandado de Detenção Europeu (Euro-ordem), adiante desdobrada, perfeita 

demonstração desse movimento
140

.  

 

 

1.3 Marcas e Dilemas do tear do constitucionalismo plural da UE. Sujeitos e 

Predicados: Europa no plural, (e a impossibilidade de manter) 28 países no 

singular. 

 

Na sequência da tolerância constitucional e da construção dialógica do direito 

integracionista, - mesmo evidenciado que o TJUE moldou a integração econômica, o 

balanço de poder entre as instituições unionistas e a articulação constitucional entre 

autoridades locais, nacionais, internacionais e supranacionais; e que o seu impacto 

político-legal (de constitucionalização do regime) rivaliza com o das mais poderosas 

cortes supremas do mundo (STONE SWEET, 2010, p. 2) - frise-se, no uso da boa 

metodologia comparativista
141

, a distinção entre a UE e o Estado, institucionalmente 

considerados. “There remains as many versions of EU law as there are member states. 

This is not simply a legal-culture imperative, or even a linguistic imperative, but, 

perhaps even more significantly, a systemic imperative” (WALKER, 2005, p. 2). 

Tanto assim que a abertura constitucional, de parte a parte, segundo a doutrina 

do Kompetenz-Kompetenz e a discricionariedade/subsidiaridade, ou seja, a 

delegação
142

, que descentraliza
143

 as estruturas de competência, logo de poderes, de 

                                                 
138

 Pelo envolvimento sensível dos direitos fundamentais, garantias individuais, liberdades públicas e 

valores sociais intrínsecos à ideia de punição, ou melhor, de fatos puníveis à luz de uma tradição cultural. 
139

 Com o detalhe instigante de não se contar entre as competências atribuídas à UE a em matéria penal. O 

que não impede a atividade legiferante unionista de produzir normas a serem executadas pelos seus 

Estados-membros e não pela própria União e suas instituições. A UE funciona, aqui, como um fórum 

aglutinador, uma reunião. Vide Decisão 2002/584/JAI (adiante desdobrada). 
140

 Com a abertura constitucional que provoca em cada Estado-membro, ao cuidar desse instituto, a Euro-

ordem, que substitui a Extradição no espaço interno da UE, no que diz respeito, entre muitos outros, à 

dispensa da dupla incriminação do fato, enquanto condição para a entrega. 
141

 Referenciamos CONSTANTINESCO, Leotin-Jean. Tratado de Direito Comparado. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1998. Também exemplificam MARTINICO, Giuseppe. From the constitution for Europe to the 

Reform Treaty: a literature survey on European Constitutional law. In: Perspectives on Federalism. 

Centro Studi sul Federalismo, v. 1, single issue, 2009, pp. 13-41. KOMBOS, Constantinos. The non-

symbolic constitution of the EU. VIIIth World Confress of the International Association of Constitutional 

Law. Workshop 18. Constitutional implications of regional integration. 
142

 “In this way then, the legal world beyond the state can be understood as constitutional and pluralist 

at the same time” (KOMÁREK, 2011, p. 16). Destacado. 
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acordo com uma fórmula de congregação pluralista à compleição federalista parcial
144

, e 

conforma as relações dos direitos constitucionais com o direito unionista. Relações nem 

sempre harmônicas, face à importância de cada membro manter seu patrimônio 

histórico-constitucional (HABERMAS, 2002, p. 972), mais especialmente no que se 

refere aos direitos fundamentais. O pluralismo jurídico existente na UE provocou 

disputas amiúde entre os tribunais constitucionais dos Estados e o TJUE
145

. 

Isso porque 

 

Constitutional pluralism presupposes that various constitutional authorities 

can compete over the same territory and the same legal relationships (...) as a 

normative theory, constitutional pluralism suggests that irreconcilability of 

competing normative claims is desirable. The competing claims to 

constitutional authority are therefore equally legitimate” (KOMÁREK, 2011, 

p. 2).  

 

 

Oportunamente nesta altura reconheça-se que muito do sucesso do TJUE em 

sacramentar a força normativa do sistema jurídico da União deve-se ao albergado pelas 

cortes domésticas de graus ordinários, que tomaram parte no processo integracionista, 

poupando os tribunais superiores para chegar diretamente a Luxemburgo, sem supressão 

de instância, mediante o permitido pelo instrumento do reenvio prejudicial
146

 (art. 267, 

TFUE). Aceitaram decisivamente e resolveram embarcar na construção comunitária
147

. 

Matej Avbelj e Jan Komárek explicam que a própria ideia – que depois ganharia 

estatura teórica – de constitucionalismo plural surgiu após Neil MacCormick atentar-se 

à solidez do legal reasoning do Bundesverfassungsgericht (BVerfG) na Decisão 

                                                                                                                                               
143

 Ademais, o aspecto da descentralização à luz do pluralismo é essencial para se entender ao que será 

chamado de compleição federalista (em particular do Espaço Judicial da UE) neste estudo. 
144

 Forowicz dialogando com Robert Shütze assevera: “the scope of EU competence and the limits on 

Member States autonomy can also be analysed from the perspective of European federalism (…) the EU 

is defined as a Federation of States as it stands on the ‘middle ground’ between international and national 

law (…) the ‘constitutionalisation’ of cooperative federalism in the form of the principle of subsidiarity 

and the idea of complementary competences [the author concludes] will benefit both levels of 

government – the Union and the Member States – as the constitutional mechanism of uniform European 

standards complemented by diverse national standards best expresses the federal idea of ‘unity in 

diversity’ (FOROWICZ, 2011, p. 2) Sublinhado. 
145

 Nesse sentido, ver ESTÉVEZ ARAUJO, José A. Crisis de la soberania estatal y constitución 

multinivel. In: Revista Direito GV. São Paulo: FGV, v. 2, n. 2, jul.-dez. 2006, pp. 149-164. FOROWICZ, 

Magdalena. State discretion as a paradox of EU evolution. In: EUI Working Paper. Florença, EUI, MWP 

2011/27 pp. 01-33. DE WITTE, Bruno e MICKLITZ, Hans-Wolfgang. The European Court of Justice 

and the autonomy of States. Oxford: Hart, 2012. 
146

 Assim reconhecem Burley e Mattli, citando, inclusive, uma manifestação de Henry Schermers. 

(BURLEY e MATTLI, 1993, pp. 58-59). 
147

 Em troca, galgaram lograr competência para interpretar e aplicar, por eles mesmos, o direito da União. 

Isto é, o TJUE empregou a mesma parceria, acomodando essa situação e estatuindo mais poderes aos 

juízos comuns de direito comunitário. 
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Maastricht. Para o precursor MacCormick, “the most appropriate analysis of the 

relations of legal systems is pluralistic (...) and interactive rather than hierarchical (…) 

[without] superiority of one system over another” (AVBELJ e KOMÁREK, 2012, p. 2). 

A noção inicial era a vagueza da multiplicidade de ordens normativas 

institucionais, com respectivas e reconhecidas legitimidades de funcionamento 

constitucional. Embora o objeto de atenção original do constitucionalismo plural tenha 

sido a integração europeia, Neil Walker sugeriu, a partir do seu The idea of 

Constitutional Pluralism, de 2002, que o fenômeno seria mais amplo e, em verdade, 

uma transição do antigo mundo unidimensional westfaliano, com o Estado deixando de 

ser a unidade exclusiva da organização político-jurídica
148

 (ibidem). A teoria do 

constitucionalismo plural contém, assim, uma abordagem normativa para a nova/atual 

ordem mundial, erigida sobre o mútuo reconhecimento, que se desdobrou nos princípios 

jurídicos da UE do confiança recíproca e da cooperação leal, para arrolar dois. 

Com o debate sobre a formalização constitucional da UE, novas vertentes foram 

criadas. Avbelj e Komárek identificam seis correntes, constantes ao longo deste trabalho 

e agora perfiladas: (i) constitucionalismo sócio-teológico, desenvolvido em três 

dimensões por Joseph Weiler, para quem o documento constitucional europeu não é 

necessário (dimensão formal), o princípio da tolerância constitucional é fundante 

(dimensão normativa) e é exercido diariamente entre todos os envolvidos no processo 

integracionista, cidadãos, autoridades, juízes, acadêmicos, etc. (dimensão sociológica). 

O metaconstitucionalismo epistêmico (ii), acenado por Neil Walker, é uma 

versão com alinhos pluralistas do constitucionalismo. Está igualmente inserido na 

transversalidade, mas funciona com estatutos epistêmicos distintos dos atores partícipes 

e com a limitação de seus mecanismos de cruzamento. 

O constitucionalismo cosmopolita (iii) tem em Matias Kumm seu representante 

mais icônico. Ligada ao liberalismo, essa corrente defende a 

universalidade/universalização de valores a serem homogeneamente compartilhados, 

inclusive em termos linguísticos para encontrar a melhor solução ao integracionismo 

como um todo. Semelhante a ele, o constitucionalismo discursivo harmônico (iv) não 

                                                 
148

 É certo que mediante epistemologia bastante diversa tal constatação já havia sido preconizada pela 

escola dos alternativismos italianos, ou da produção em Montpellier por Michel Miaille, da sociologia 

jurídica desde a década de 1970, com Boaventura de Sousa Santos, inclusive no Brasil com o “direito 

achado na rua”. 
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chega a conceber a universalização de princípios, mas insiste na procedimentalização 

universal, segundo a qual as entidades da integração justificam sua autoridade. 

Outro ramo é o do constitucionalismo multinível (v), de Ingolf Pernice, em que 

se pressupõe uma resposta constitucional única para os conflitos normativos que 

venham a acontecer. Sua proposta, nesse sentido, aproxima-se do não-pluralismo. 

Diametralmente oposto está o constitucionalismo plural pragmático (vi), a última das 

seis vertentes sobrevoadas. Essa entende que todo o paradigma constitucional clássico 

deve ser abandonado, que não se mantenham as categorias de soberania, de 

universalidade, de unicidade. Assevera uma abordagem constitucionalmente atomística 

e não holística para que a integração europeia seja reconstruída com base em uma 

governança deliberativa pública-e-privada. 

De um modo geral, o constitucionalismo plural tem sido reconhecido por 

introduzir a pós-modernidade ao Direito (AVBELJ e KOMÁREK, 2012, p. 8). Desse 

modo, não se cerrou às teorias, tendo alcançado adesão na prática
149

 judiciais e 

judiciárias das Cortes e Tribunais unionistas e dos Estados-membros. O TJUE, no 

processo Kadi, afirmou a autonomia do ordenamento unionista e rejeitou a aplicação do 

direito internacional, embora este se cumpra caso atendidos critérios básicos do sistema 

jurídico da UE. Uma clara demonstração do pluralismo constitucional. Similar foi a 

postura do BVerfG na Decisão Lisboa: admitiu a autonomia do direito da UE, porém se 

reservou a possibilidade excepcional de deixar de aplicar-lhe em determinadas 

condições.  

Inventariadas as correntes teóricas
150

, temos que “the concept of legal pluralism 

does not imply a strict separation between legal regimes. Rather, it promotes the insight 

that there is an interaction among the different legal orders”. Nesse pluriversum, (VON 

BOGDANDY, 2008, p. 402) os direitos constitucionais positivos podem funcionar 

como freios ou desacelaradores em forma de uma máscara política pretensamente 

neutra, atrás da qual estão eclipsados sentimentos anti-europeus
151

.  

                                                 
149

 Basta aludir ao significativo número de professores, acadêmicos, teóricos, pensadores, etc. que 

integraram, vem integrando e integram o TJUE na qualidade de magistrados (em funções de juízes ou 

advogados-gerais). O mesmo se acompanha e verifica nacionalmente. 
150

 Outra fonte de consulta excepcional é AVBELJ, Matej. Questioning EU Constitutionalisms. In: 

German Law Journal. S/l, n. 9, 2008, pp. 01-26. 
151

 Essa é a conclusão do Documento de Trabalho As relações entre o direito internacional público, o 

direito comunitário e o direito constitucional dos Estados-membros, da Série Assuntos Jurídicos, W-6, da 

Direção Geral de Estudos do Parlamento Europeu. 
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Na prática, contudo, “as constituições dos Estados-membros têm-se revelado (...) 

ativamente estruturantes da própria constituição da UE” (AMARAL e PIÇARRA, 2009, 

p. 18). 

Para iniciar o exame da relação envolvendo direitos constitucionais e o Direito 

da UE (já atentado que este comporta aqueles no seu DNA constitucional-pluralista), 

passemos, neste primeiro momento, às cláusulas de abertura à integração das Cartas dos 

Estados euro-ibéricos
152

; e, na segunda estação, pousemos vista na resistência contra o 
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Uma investigação completa exigiria o escrutínio de todas as 28 Constituições dos Estados-membros da 

UE. Como tal empreitada excederia os objetivos de ilustração traçados neste tópico e para este trabalho 

em geral, conscientemente o recorte aderido foi pela proximidade histórico-cultural dos sistemas jurídicos 

espanhol e português com os ordenamentos ibero-americanos e, mais propriamente, dos membros do 

Mercosul e da Unasul em relação a estes processos de integração regional. Sem embargo, podemos aludir, 

para fins de curiosidade, ao controle de adequação prévio do Conseil Constitutionnel da França; ao 

artigo 28 da Constituição da Grécia (“Article 28 - 1. The generally recognised rules of international 

law, as well as international conventions as of the time they are ratified by statute and become operative 

according to their respective conditions, shall be an integral part of domestic Greek law and shall prevail 

over any contrary provision of the law. The rules of international law and of international conventions 

shall be applicable to aliens only under the condition of reciprocity. 2. Authorities provided by the 

Constitution may by treaty or agreement be vested in agencies of international organizations, when this 

serves an important national interest and promotes cooperation with other States. A majority of three-

fifths of the total number of Members of Parliament shall be necessary to vote the law ratifying the treaty 

or agreement. 3. Greece shall freely proceed by law passed by an absolute majority of the total number of 

Members of Parliament to limit the exercise of national sovereignty, insofar as this is dictated by an 

important national interest, does not infringe upon the rights of man and the foundations of democratic 

government and is effected on the basis of the principles of equality and under the condition of 

reciprocity. * Interpretative clause: Article 28 constitutes the foundation for the participation of the 

Country in the European integration process”.) ; aos artigos 91 a 95 da Constituição do Reino dos 

Países Baixos, com destaque para o art. 91, n. 3 (“Any provisions of a treaty that conflict with the 

Constitution or which lead to conflicts with it may be approved by the Chambers of the Parliament only if 

at least two-thirds of the votes cast are in favor”.) e para o artigo 92 (“Legislative, executive, and judicial 

powers may be conferred on international institutions by or pursuant to a treaty, subject, where necessary, 

to the provisions of Article 91 (3)”); ao artigo 23 da Constituição alemã, com a Emenda de 1992 e 

todo o carregado simbolismo de substituir/reformar o dispostivo anterior de mesmo número que 

disciplinava a Reunificação: (1) With a view to establishing a united Europe, the Federal Republic 

of Germany shall participate in the development of the European Union that is committed to 

democratic, social and federal principles, to the rule of law, and to the principle of subsidiarity, and 

that guarantees a level of protection of basic rights essentially comparable to that afforded by this 

Basic Law. To this end the Federation may transfer sovereign powers by a law with the consent of 

the Bundesrat. The establishment of the European Union, as well as changes in its treaty foundations and 

comparable regulations that amend or supplement this Basic Law, or make such amendments or 

supplements possible, shall be subject to paragraphs (2) and (3) of Article 79. (1a) The Bundestag and 

the Bundesrat shall have the right to bring an action before the Court of Justice of the European 

Union to challenge a legislative act of the European Union for infringing the principle of 

subsidiarity. The Bundestag is obliged to initiate such an action at the request of one fourth of its 

Members. By a statute requiring the consent of the Bundesrat, exceptions from the first sentence of 

paragraph (2) of Article 42, and the first sentence of paragraph (2) of Article 52, may be authorised for 

the exercise of the rights granted to the Bundestag and the Bundesrat under the contractual foundations of 

the European Union. (2) The Bundestag and, through the Bundesrat, the Länder shall participate in 

matters concerning the European Union. The Federal Government shall keep the Bundestag and the 

Bundesrat informed, comprehensively and at the earliest possible time. (3) Before participating in 

legislative acts of the European Union, the Federal Government shall provide the Bundestag with an 

opportunity to state its position. The Federal Government shall take the position of the Bundestag into 

http://www.servat.unibe.ch/icl/nl00000_.html#A091_
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acúmulo, direta ou indiretamente delegado, de atribuições, competências e poderes das 

instituições unionistas por parte de Cortes Supremas/Tribunais Constitucionais 

selecionados. 

A Constituição Espanhola de 1978, reformada uma única vez em 1992, 

abraçando ao pacto europeu - justamente para adequar-se ao Tratado de Maastricht no 

que se referia ao direito de um nacional de um Estado-membro da UE votar eleições 

municipais de outro país-membro em que vivesse em límpida coerência com as 

liberdades fundamentais dos Tratados - determina no seu artigo 94 que as Cortes 

Generales deverão autorizar o consentimento do Estado para grande parte dos tratados. 

Isso é devido porque mesmo que o Tratado contenha prescrições contrárias à Carta, será 

levada a efeito uma revisão constitucional para prestigiar o bloco. 

Assim consta do artigo 95, primeira parte, da lei constitucional nacional da 

Espanha: “la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones 

contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional”. Segundo o 

artigo 96, os tratados validamente celebrados formam parte do ordenamento interno e só 

poderão ser modificados, derrogados ou suspensos na forma prevista pelos próprios 

tratados, sem qualquer interferência de lei nacional diversa. 

A Constituição da República Portuguesa, após sua VII Revisão em 2005, 

assomou um dispositivo para tratar exclusivamente do direito internacional. O artigo 8º 

certifica que as normas internacionais compõem o direito português, ou seja, são parte 

integrante dele, na mais clara consagração monista que pode haver. Além e mais 

interessante, assevera o item 4 da mesma disposição que os tratados da União Europeia 

e as normas emanadas de suas instituições são aplicáveis na ordem interna, nos termos 

definidos pela própria União. Isso significa, de outra forma, que a Constituição atribui 

ao Direito da UE supremacia normativa. Mais do que isso, permite que o bloco decida o 

que fazer com esse poder jurídico, delega à regulação integracionista tal decisão. 

A adaptabilidade constitucional, como evidenciado, é uma exigência perene dos 

processos de integração regional. Não há união que sobreviva sem que se dê a ela 

equivalente protagonismo político-jurídico e as constituições são elos perfeitos para tal 

fluxo. Essa relação depende diretamente da Wille zur Verfassung (HESSE, 1991, p. 19) 

da União pelos membros
153

. 

                                                                                                                                               
account during the negotiations. Details shall be regulated by a law. (...) Destacado. Dentre tantos outros 

dispositivos nas Cartas dos demais Estados-membros. 
153

 Se assim não fosse, em caso de conflito, prevaleceria um vazio de insegurança e ineficácia jurídicas. 
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A fina ironia do transcurso histórico está na conversão dos Estados em 

propagadores do pluralismo...  

E por que os Membros “aceitam”, ou melhor, interagem com tal estado de coisas 

- destacado o sistema jurídico unionista com sua jurisdição aos quais se submetem -, em 

nome dessa vontade (wille)? Porque não se trata de uma subordinação que se intua. 

Porque o assentimento da “regra do jogo” (autoridade), instituído pelos próprios 

Membros e autonomizada por conta própria, tem como fundo um sentido maior de 

interesses comuns
154

, que evoluíram do economicismo do mercado único à cidadania, 

direitos fundamentais, liberdades públicas. 

Não obstante, as relações traçadas entre os direitos constitucionais e o direito da 

UE chegaram às barras dos tribunais e habitam as nobres fileiras judiciais 

sensivelmente. Roman Kwiecién enumera contraditas provenientes das Cortes da Itália, 

da Irlanda, da Dinamarca, da Grécia, da Espanha, da França, da Bélgica, da Suécia, da 

Áustria, de Portugal, do Reino Unido, da Polônia e da Alemanha (KWIECIÉN, 2005, p. 

1487), quanto ao Direito da União em face dos direitos constitucionais locais. As 

contrarrazões reclamatórias ao primado reuniam-se em dois conjuntos: a relação entre 

princípios constitucionais, incluídos aí direitos fundamentais, e o direito da União; e a 

delimitação das competências do bloco. 

A rejeição do primado foi particularmente mais intensa nos Estados que 

afastavam o monismo europeu representado pelo TJUE e filiavam-se ao paradigma 

dualista da transposição do direito internacional em direito nacional. O pluralismo não 

havia ainda consistentemente entrado em cena. 

Já a respeito da preferência aplicativa do direito integracionista sopesado à 

legislação ordinária dos Estados-membros foi ampla a aceitação, segundo Kwiecién, a 

despeito de a normativa unionista ter sido qualificada como infraconstitucional. 

 

In the opinion of the national courts the relationship between a Community 

norm and a national one cannot be explained within the rule of lex posteriori 

derogate legi priori. Thus, in this area the national courts have accepted the 

pragmatic approach of the ECJ. Nonetheless, a divergence between them 

emerged relating to the grounds for the primacy Community law. Unlike the 

ECJ, the national courts comparatively seldom justified primacy by the 

autonomy of the Community legal order. If the issue of autonomy of 

Community law was raised in judgments of national courts, this argument 

underwent a substantial ‘international legal’ modification. The grounds for 
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 Explicam lapidarmente, mais uma vez, Burley e Mattli: “French sheepfarmers might fight to the death 

with British sheepfarmers, but the majority of the population in both nations have a common interest in 

the free movement of goods” (BURLEY e MATTLI, 1993, p. 69). 
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primacy of Community law were seen by the national courts in the ‘specific 

nature of international treaty law’, as a result of the ratification of the ECC 

Treaty’ and in the emergence of a ‘new legal order which has been inserted 

into the municipal legal order’, or even ‘by virtue of partial cession of 

sovereignty’. Most often, however, the courts indicated the consent of the 

State Constitution or the accord of the national sovereign. (…) The national 

courts thus reject the hierarchy of legal acts, within which the acts of national 

law, including the Constitutions, are subject to the supremacy of Community 

law. Having adopted the dualist paradigm (…) the national courts derive the 

binding force of the law from the constitutional principle of observance of 

international law in good faith rather than from the distinctive nature of the 

Community legal order and its autonomy (KWIECIÉN, 2005, p. 1487). 

 

 

A questão é que, destarte, em virtude da competência material e não 

propriamente de uma superioridade normativa, submetem-se à possibilidade de 

deflagração do sistema de controle contencioso da UE, por violação ao direito unionista, 

nomeadamente por meio da Ação por Descumprimento, nos termos dos atuais artigos 

258 a 262 do TFUE. 

Com efeito, tratemos detidamente, a título demonstrativo, de algumas decisões 

judiciais domésticas específicas e assaz relevantes para a compatibilização sistêmica e 

harmonização normativa. 

Par excellence, o paradigma nesse sentido é carreado pelas decisões Solange, 

Maastricht e Lisboa, do BVerfG. Em 29 de maio de 1974, o Senat, ou Segunda 

Seção/Turma, da Corte declarou, por maioria de 5 a 3 votos, sua competência para 

controlar a conformidade do direito comunitário/unionista em relação (à proteção) aos 

direitos fundamentais assegurados na Constituição alemã ENQUANTO (Solange
155

) a 

integração não estivesse desenvolvida a ponto de pautar um amplo catálogo de direitos 

fundamentais igualmente protetivos. Assim, fixou o cabimento do controle de 

constitucionalidade (“modulado”) das normas da UE, em caso de conflito com a Lei 

Fundamental de Bonn.  

Este processo Solange I
156

 relata uma mensagem muito interessante. Por razões 

históricas muito claras, o Tribunal Constitucional Federal sempre se acautelou em 
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 À distância, no contexto de resistência, de proteção das minorias e do Estado plurinacional, é 

assemelhável à cláusula “mientras tanto” da Constituição do Equador, de 2008, a “Pacha Mama”. 

Citamos: “(…) un principio de cautela o de conciencia sobre la necesidad de asegurar unas posiciones 

mínimas necesarias durante el “mientras tanto”: mientras no exista un espacio político, llámese Estado o 

no, en el que participen en pie de igualdad los distintos sujetos, individuales y colectivos, que conforman 

nuestras diversas sociedades, deben existir frenos, límites a lo decidible por quienes mayor capacidad de 

influencia tienen.” (WILHELMI, 2008, p. 37). O mesmo se aplica, com as devidas distinções, cautelas e 

ressalvas comparativistas, à cláusula “notwithstanding” da Constituição do Canadá. 
156

 Processo BVerfGE 37, 271 2 BvL 52/71 Solange I-Beschluß. 
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matéria de garantias fundamentais. Mesmo com o arcabouço do seu 

Völkerrechtsfreundlichkeit
157

 e especificamente do Europarechtsfreundlichkeit
158

, 

tentou equilibrar, nesse julgado, a marcha integracionista à sua precaução constitutiva e 

seu patrimônio constitucional. Ao fazê-lo, impulsionou, sem tal intenção, uma equação 

do constitucionalismo plural, a qual depuraria com o tempo. 

Todavia, à luz da construção comunitária, o teor mais sensível foi a aclamação 

do BVerfG como o árbitro final nas lides envolvendo direitos fundamentais entre ele e o 

TJUE. 

Em 22 de outubro de 1986, uma mudança relevante teve lugar pela obra do 

mesmo Senat. Nesta decisão Solange II
159

, o Tribunal manteve a condicionante 

(“solange”), porém não mais como ENQUANTO, e sim DESDE QUE. Isso significou a 

admissão, ou melhor, a presunção de compliance do Direito da UE e do TJUE com os 

máximos graus (de efetividade) dos direitos fundamentais. Determinou o BVerfG: desde 

que as então Comunidades e a jurisprudência do TJUE permanecessem assegurando sua 

proteção essencialmente equivalente ao incondicional disposto na Constituição alemã, a 

Corte não exerceria sua competência jurisdicional quanto à aplicabilidade do direito 

comunitário (nos autos, especificamente, o derivado, logo o originário estava 

automaticamente ainda mais preservado) e tampouco controlaria a conformidade, 

avaliaria a parametricidade do direito da UE em face do seu direito constitucional. Ou 

seja, desde que tais condições fossem atendidas, não executaria o controle de 

constitucionalidade interno; o que, por sua vez, inibiria a deflagração do contencioso 

unionista por descumprimento... 

Na década seguinte, com o Tratado de Maastricht, assinado a 7 de fevereiro de 

1992 e  que entrou em vigor a 1º de novembro de 1993, o BVerfG foi novamente 

convocado. Na Alemanha, sua ratificação não ocorreu em sede referendária, pois a via 

parlamentar de aprovação já contemplava o art. 23 da Lei Magna doméstica. Frente à 

introdução da União Econômica e Monetária, os oponentes do Tratado buscaram o 

Tribunal, alegando sua incompatibilidade com a Carta, dada a transferência de poderes 

que promovera. 
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 Abertura ao direito internacional, aplicado aqui ao direito da integração, comunitário, unionista, etc., 

predisposição por reconhecer o altiplano normativo dos Tratados. 
158

 Ver a imediatamente anterior nota 154. 
159

 Processo BVerfGE 73, 339 2 BvR 197/83 Solange II- Beschluß. 
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No julgamento, a Decisão Maastricht
160

 pelo Senat, com arrimo no princípio 

democrático, enfatizou a atribuição de competências prevista no Tratado, mas, ao 

mesmo tempo, balizou os limites a que está vinculada a Alemanha ao projeto europeu. 

Um deles invoca como pressuposto da integração a influência e a legitimidade 

franqueadas pela participação popular. Outro foi exatamente o controle do respeito à 

circunscrição das competências da UE pelo Tribunal Constitucional, isto é, a 

conferência da não exacerbação no exercício dos poderes atribuídos à entidade, em 

âmbito nacional. Segundo a Corte, nenhum efeito vinculante teria sobre a Alemanha 

uma suposta ampliação do escopo do Tratado. Uma peculiaridade do julgado foi a 

convocação para oitiva do Diretor Geral do Serviço Jurídico da Comissão como 

testemunha, em substituição à formulação de questões prejudiciais (reenvio)
161

. 

As reações foram imediatas e contundentes. Oferecemos duas, acerca de pontos 

distintos, de autoria de Joseph Weiler, para quem o BVerfG valeu-se, por um lado, de 

“ideias velhas e cansadas de um Volk etno-culturalmente homogêneo e a dessacralizada  

Trindade Volk-Staat-Staatsangehöriger (Povo-Estado-Nacional, tradução livre) como a 

base exclusiva para a autoridade democrática e legítimo rule-making” (WEILER, 1995, 

p. 4, traduzido).  

E, por outro, apesar de o Tribunal de Karlsruhe adotar a retórica de cooperação 

com o TJUE, “ele guarda para si a palavra final, substituindo um diktat europeu por um 

nacional, o que se agrava com a possibilidade de 15 (então número de membros) 

interpretações distintas” (WEILER, 1999, p. 322, traduzido e adaptado). A preocupação 

de Weiler
162

 e seu ataque não são dirigidos contra o pluralismo. Pelo contrário. O que o 

embasa é justamente a tentativa de concentração de funções em um espaço normativo, 

um sistema jurídico difuso; caso o Bundesverfassungsgericht fosse adotado como 

padrão, servisse de modelo aos demais. 
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 Processo BVerfG 75, 223. 
161

 Em tempo, registre-se, com grande surpresa, que o BVerfG jamais lançou mão do expediente do 

reenvio prejudicial. É importante reiterar: o Tribunal Constitucional Federal alemão nunca, em nenhum 

processo ou ocasião (até este instante), remeteu ao TJUE questões de validade ou interpretação sobre o 

direito unionista. 
162

 Escreve mais, criticando a tese do “no demos” do BVerfG e apontando sua incongruência e 

inconsistência: “The problem is not that there is not now a European demos; the problem is that there 

might one day be one. And why is that a problem? Because the emergence of a European demos in a 

European polity enjoying legitimate democratic authority would signify – on this understanding of polity 

and demos – the replacement of the various member state demi, including the German Volk. This, myself 

would agree, would be a price too high to pay for European integration. But since on their reading 

[BVerfG] there is only a binary option – either a European State (one European Volk) or a Union of 

States (with the preservation of all European Völker – including Germans) their fear is inevitable” 

(WEILER, 1995, p. 17). 
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Mais recentemente, por ocasião do Tratado de Lisboa, a Corte alemã voltou à 

carga. A batizada Decisão Lisboa de 30 de junho de 2009 insere-se na toada do 

relacionamento entre direito da integração da UE e direito constitucional nacional da 

Alemanha; e entre TJUE e BVerfG. Karlsruhe esteve mais uma vez na rota de 

Luxemburgo. Na verdade, Luxemburgo está na rota de Karlsruhe, embora o primeiro 

jamais tenha avançado contra o pluralismo que o segundo (veio a) incorporou. 

O processo de verificação da compatibilidade do Tratado de Lisboa com a Lei de 

Bonn foi ajuizado por iniciativa de um polo autoral diversificado, a bancada do Die 

Linke, o Partido Ecológico Democrático - por sua presidência -, um deputado da CSU 

(Christlich-Soziale Union), até o Conde Von Stauffenberg. Seu petitório consistia em 

bloquear a ratificação do Tratado Reformador, mesmo após ter acontecido a votação 

parlamentar. O objeto da lide era, precisamente, o Ato de Aprovação do Tratado de 

Lisboa (DUARTE, 2010, p. 120). 

Dentre uma série de argumentos de inconstitucionalidade, no seu entender, 

sustentaram o escoamento de poderes da Assembleia Federal e o consequente desvio do 

direito de sufrágio, comprometendo o princípio democrático. Na mesma senda, 

acusaram o déficit de legitimidade da nova estrutura institucional proposta por Lisboa. 

Denunciaram a fuga dos objetivos meramente econômicos da União, por meio da 

atribuição de competência à UE nos domínios de política externa, segurança e defesa. 

Acoimaram a ampliação do princípio majoritário, em lugar do consensual, nas 

deliberações do Conselho, afetando, assim, as prerrogativas dos Parlamentos nacionais, 

que também, segundo sua tese, teriam perdido o poder de controle jurídico sobre a 

subsidiaridade e a proporcionalidade no processo decisório. Alardearam a 

transformação da UE em uma federação com declarada personalidade jurídica, o que 

ultrapassaria, na sua visão, a associação de Estados (Staatenverbund). Sem prejuízo de 

outras alegações e pleitos na propositura da ação, o quadro da demanda e do litígio 

restou estabilizado.  

Ao longo das 147 páginas do acórdão, o BVerfG debruçou-se na matéria da 

fiscalização, da comprovação da harmonia normativa entre os Textos. Em repetição ao 

que fizera quando do Tratado de Maastricht, só agora mais claramente, expressou uma 

“autorização constitucional sob condição” (ibidem), devido a sua missão, e de todos os 
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tribunais constitucionais nacionais, de salvaguarda da identidade constitucional
163

 local. 

Nomeadamente, alertou sobre a necessidade de participação e controle do Reichstag
164

 

nos domínios da cooperação jurídica em matéria penal e civil, da política comum de 

segurança e defesa, bem como procedimentos simplificados de revisão
165

 dos Tratados e 

ampliação das competências investidas à UE. 

Centralmente, a delegação de poderes, portanto, é que fomenta as ressalvas
166

 do 

BVerfG. A confiança das atribuições conferidas ao direito da integração - na letra dos 

artigos 4º, 5º e 6º, TFUE - plasma a pedra angular de todo o sistema 

(plural/pluralista)
167

.  

Assim, a Corte “não apenas se outorga direito de verificar a constitucionalidade 

dos atos normativos europeus, mas também, e de forma muito mais efetiva, a 

possibilidade de exercer tal controle sobre o conjunto da política e do posicionamento 

alemão no âmbito das instituições europeias” (KEGEL, 2010, p.15). 

No dizer do julgador,  

 

Integration requires the willingness to joint action and the acceptance of 

autonomous common opinion-forming. However, integration into a free 

community neither requires submission removed from constitutional 

limitation and control nor the forgoing one’s own identity. The Basic Law 

does not grant powers to bodies acting on behalf of Germany to abandon the 

right to self-determination of the German people in the form of Germany’s 

sovereignty under international law by joining a federal state. Due to the 

                                                 
163

 Lê-se do Considerando 336 do ac.: “This construction, which is rather theoretical in everyday 

application of the law because it often does not result in practical differences as regards its legal effects, 

does, however, have consequences for the relationship between judicial organs of the Member States and 

of Europe. Member States courts with a constitutional function may not, within the limits of the 

competences conferred on them - as is the position of the Basic Law - be deprived of the responsibility for 

the boundaries of their constitutional empowerment for integration and for the safeguarding of the 

inviolable constitutional identity”. Disponível em: 

http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html, acesso a 07 de julho de 2013. 

Há quem entenda que tal identidade está relacionada com as cláusulas pétreas de cada Estado. 
164

 Isto é, do Bundestag e do Bundesrat, as duas câmaras do parlamento alemão. 
165

 Poder constituinte derivado, pode-se dizer. 
166

 Para uma interessante e contundente crítica ao posicionamento do BVerfG, ver: NANCLARES, 

José Martín y Pérez de. Órdago del Tribunal Constitucional Alemán al proceso de integración europea 

(algo más que una sentencia crítica con el Tratado de Lisboa). In: REAF. Barcelona: GENCAT, n.13, 

abril 2011, pp. 97-145. 
167

 Face à maior vulnerabilidade/debilidade/fragilidade política de alguns Estados, Maria Luísa Duarte 

descreve, precisa: “O direito sempre foi, no contexto das relações internacionais, a voz dos Estados que 

têm razão, mas não têm a força para impor. No palco próprio da União Europeia, a dinâmica política de 

integração gera cenários de assinalada vulnerabilidade para a defesa dos interesses vitais dos Estados-

membros de pequena e média dimensão. Para estes, se perdida a batalhada negociação política no seio do 

Conselho, ainda resta a nova via aberta pelo Tratado de Lisboa de intervenção do Parlamento nacional, 

bem como, se perdida a batalha de impugnação de validade junto do Tribunal de Justiça, ainda existe a 

vida excepcional da fiscalização da constitucionalidade” (DUARTE, 2010, p. 132). Duas notas: 

fiscalização da constitucionalidade restrita ao direito derivado da UE e, acrescente-se, a seara de disputa 

política travada no seio do Parlamento Europeu. 

http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html
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irrevocable transfer of sovereignty to a new subject of legitimation that goes 

with it, this step is reserved to the directly declared will of the German people 

alone
168

. 

 

 

Essa ideia coaduna-se com a perspectiva de que: “there should always be the 

possibility (…) to limit legally the effect of a norm or an act under international law 

within the domestic legal order if it severely conflicts with constitutional principles” 

(VON BOGDANDY, 2008, p. 412). 

É dizer, simultaneamente, por outro lado, que se a vontade do povo caminhar ao 

encontro da legitimação de uma transferência “completa” de poderes, isso será possível 

por meio de um processo constituinte originário, consoante art. 146 da Lei de Bonn. 

Nessa exata medida, o acórdão em epígrafe contribuiu para a afirmação, se não 

definitiva, a mais moderna, do Primado
169

 como aplicação materialmente preferente, 

segundo assentamos desde anteriormente, cujo limite substancial é a competência 

adjudicada, combinada com os princípios, tradições, culturas, liberdades, direitos 

fundamentais comuns aos Membros, conforme reconhecido e declarado pelo art. 4º, 

TUE. Isto é, o padrão mínimo que o direito europeu tem que satisfazer mede-se, dentre 

outros, pelas liberdades garantidas pelos Estados. A constituição - e o 

constitucionalismo (plural) - da UE é formada também pelas constituições nacionais
170

. 

Sem embargo de relevantes detalhamentos e desdobramentos dos julgados em 

referência
171

 e da contínua produção jurisprudencial
172

, avançamos para perceber que 
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 Considerando 228 do ac. em comento. Disponível em: 

http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html, acessado a 07 de julho de 2013. 
169

 “O que legitima, em última análise, o primado do direito da UE sobre o direito dos Estados-membros é 

a compatibilidade sistêmica no plano dos direitos fundamentais” (AMARAL e PIÇARRA, 2009, p. 15) 

adaptado, algo que, à luz dos Critérios de Copenhague de adesão, do princípio do grau mais elevado de 

proteção já aplicado pelo TJUE (v. Caso Kadi), da previsão normativa expressa do Tratado de Lisboa da 

entrada da UE, como bloco, na Convenção Europeia de Direitos Humanos, permite perceber uma 

tendência à harmonização nessa matéria. 
170

 E as correspondentes interpretações que delas fazem-se e técnicas hermenêuticas. Nesse sentido, 

MADURO, Miguel Poiares. Interpreting European Law – judicial adjudication in a context of 

constitutional pluralism. In: Working Paper IE Law School. Madrid: IE Law School, WPLS08-02, fev. 

2008, pp. 01-15. 
171

 Por exemplo, a peculiaridade de o aludido controle de constitucionalidade pelo BVerfG ter como 

objeto não própria e tecnicamente a normativa derivada do acquis communautaire, o “adquirido 

comunitário”, ou até o direito originário, na sua jurisprudência, mas sim o ato de aprovação alemão 

(parlamentar ou referendário) pelo qual o direito unionista “ganha” validade. O que não implica o termo 

inicial da vinculatividade do Membro, pois este já assumira a obrigação na origem (negociação/adesão e 

firma) do Tratado. O ponto é que a lei de aprovação é a fonte formal para o exame de compatibilidade 

com o parâmetro constitucional alemão. 

Outro exemplo está na criação do conceito de integrationsverantwortung, a partir de que o BVerfG 

aclama a presença do Parlamento na construção integracionista, a fim de o povo estar representado contra 

http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html
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“na realidade, tanto o Tribunal de Justiça como os tribunais nacionais têm consciência 

de que nenhum deles detém poder ou supremacia absolutos sobre o outro e, desta forma, 

são levados a entabular um diálogo” (MADURO, 2006, p. 88)
173

, cujo produto é a 

Constituição da UE. Nesse movimento
174

, os juízes nacionais de instâncias ordinárias
175

 

e/ou superiores
176

 cumprem um papel imprescindível
177

, e na UE
178

 sem precedentes 

jus-históricos. 

As relações cruzadas entre os direitos constitucionais internos e o direito da UE 

e entre os tribunais nacionais e o TJUE vão compondo a estrutura complementar do 

“European constitutional law adjudication. This path is caracterised by embracing 

cooperation instead of collision and by  elements of a constitutional conversation (…)” 

(MAYER, 2003, p. 43)
179

. 

 

                                                                                                                                               
o déficit democrático. Para um aprofundamento, da Decisão Lisboa e da jurisprudência europeísta do 

BVerfG, recomendamos: CEIA, Eleonora Mesquita. A decisão do Tribunal Constitucional Federal 

alemão sobre a constitucionalidade do Tratado de Lisboa. In: Revista da Faculdade de Direito. Curitiba: 

UFPR, n.49, 2009, pp.89-107.  
172

 Instruímos desde logo as duas, possivelmente, mais proeminentes decisões do BVerfG, considerada a 

crise financeiro-econômica na gestão do Euro: os acórdãos sobre o Fundo Europeu de Estabilidade 

Financeira e o Mecanismo Europeu de Estabilidade, com a adição constante da nota 37 deste. 
173

 Retomando e complementando a ideia: “Os conflitos tornar-se-ão, assim, uma mera eventualidade, já 

que cada ordem jurídica, bem como as instituições que a compõem, compreendem que os custos do 

conflito serão sempre mais elevados do que os do compromisso, e terão tendência para evitar tais 

situações. Isto é bem perceptível no diálogo que tem tido lugar entre os tribunais nacionais (especialmente 

entre os tribunais constitucionais) e o Tribunal de Justiça em matéria de direitos fundamentais, um 

diálogo reconhecido por Bruno de Witte: ‘o relacionamento entre o Direito Comunitário e as 

constituições nacionais não deve ser decidido de acordo com princípios hierárquicos unilaterais (...). 

Tanto o Tribunal de Justiça como os supremos tribunais e os tribunais constitucionais nacionais poderiam 

reconhecer que esse relacionamento pode ser visto de duas perspectivas diferentes, mas igualmente 

legítimas, e que na Europa existe hoje em dia uma pluralidade de ‘textos supremos’”. (MADURO, 2006, 

p. 89). 
174

 Ver, por todos, KUMM, Mattias. Who is the final arbiter of Constitutionality in Europe? In: Jean 

Monnet Working Paper. Nova York, NYU, JMCIRELJ, n. 10, 1998, pp. 01-35. Disponível em: 

http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/archive/papers/98/98-10-.html, com acesso a 07 de julho de 2013. 
175

 Em especial, os de instâncias ordinárias que alcançam estatuto de poder constitucional, como vimos. 
176

 “National constitutional courts should assume their double identity as the guardians of both the 

national and the European constitution” (MENÉNDEZ, 2011, p. 34). 
177

 “En Europa, todo juez nacional es al mismo tiempo juez comunitario, por la unidad existente entre el 

derecho comunitario y el derecho interno. En el Mercosur no se dice nada sobre esto, lo que constituye 

una grave omisión en un proceso de esta naturaleza” (DERMIZAKY PEREDO, 2004). 
178

 Sobre a relação entre o TJUE e os tribunais nacionais, com a entrada dos juízos nacionais na 

integração e seu convencimento político, pela exiguidade espacial, limitamo-nos a recomendar o já 

referenciado artigo de Burley e Mattli, com atenção especial às páginas 62-64. 
179

 O grau de conhecimento levantado pela pesquisa do Autor torna seu artigo de leitura obrigatória para o 

completo entendimento das relações jurisdicionais formadas. Impressionam a revisão literária que 

promoveu e as inúmeras alusões às cortes e tribunais nacionais, de Membros e então futuros membros, da 

Dinamarca a Lituânia, da Bulgária ao Chipre, de Malta à Estônia, de Eslovênia à Turquia, da Eslováquia à 

Romênia, etc. 

http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/archive/papers/98/98-10-.html
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Além dessa tensão sedimentada, mas constante, é evidente que o método 

normativo de resolução de conflitos não hierarquizante do pluralismo sofre com o 

espectro da segurança jurídica, da previsibilidade weberiana. Esse dilema em nada é 

irrelevante. Afinal, há algum tempo foi já identificada
180

 a necessidade de hierarquizar 

suas fontes de direito derivado e vem sendo debatida a “inexistência de relações 

verticais entre os atos adotados pelos órgãos e Instituições” (PATRÃO, 2008, p. 140). 

 É excepcional a importância da solução estável para um “conflito entre regras 

potencialmente aplicáveis ao mesmo caso que conduzam a resultados diferentes” 

(ibidem, p. 141). 

Justamente por isso - em atendimento -, agora no plano sistêmico-relacional, 

persiste a preferência na aplicação por critério de competência, (ainda assim
181

) 

abonadora do pluralismo. 

A questão é que na perspectiva sistêmica externa dos ordenamentos 

envolvidos
182

, o constitucionalismo plural oferece uma solução impensável no 

constitucionalismo clássico/hierárquico/nacional/estatal: a convivência daquilo que o 

Direito, limitado por natureza à sua pretensão de correição, tem de mais inerente - o 

conflito. Em um locus topográfico normativo comum nesse caso. Pela lente do 

constitucionalismo clássico, alguma parte sempre sai excluída do mundo jurídico. Pela 

lente do constitucionalismo plural, a lei/o ato/a parte “sobrepujada” queda-se 

inaplicável, até com repercussões de responsabilidade
183

, porém intacta
184

 na validade. 

Ao fim e ao cabo, “the ECJ became the driving force behind European 

integration. As part of its influential case law, it has resolved disputes between EU 

institutions and Member States and thus allocated competences between them. The ECJ 

has contributed in an important manner to the expansion of EU power at the expense of 

Member States” (FOROWICZ, 2011, p. 4). Foi também um moderador entre o poder 

político e os cidadãos, reconhecendo interlocutores em diversos níveis. Assim, exerceu 

liderança no sistema político europeu e colocou o Direito (o conhecimento jurídico) na 

essência do projeto integracionista. Sem isso, a base teórico-legal, é impossível 
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 Desde 1990, na Declaração n. 16 na Conferência que culminou no TUE. 
181

 A mensagem aos críticos contrários a essa posição, dialógica e dialética do debate acadêmico de ideias 

como deve ser, de que nem por isso perde-se a natureza pluralista do sistema. 
182

 Que fazem parte de um todo sistêmico, recorde-se sempre. 
183

 Para o Estado, estamos a falar designadamente, como será visto no capítulo a seguir. 
184

 V. notas 54 e 114, subjacentes ao texto principal. Transcrevemos, em tempo, que para Menéndez, “all 

constitutional conflicts cannot be solved by reference to a one-size-fits-all standard” (MENÉNDEZ, 2011, 

p. 33). 
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percorrer - compreender e influenciar - a UE ou o direito da integração em outras 

manifestações e processos. 

 

If Law possesses such an ability to approximate – to point of integrating in 

one unique body-separate and sometimes adversary nations, if it has the 

power to mould and fuse them to one another, to animate them with unique 

soul, if it is endowed of a unificatory power, then let’s rejoice, gentlemen, 

that this power has been in great part delegated to you (LECOURT apud 

VAUCHEZ, 2008, p. 26) 

 

 

2. A compleição federalista da União Europeia: aspectos descritivos de uma 

estirpe aparente e “proibida”. 

 

A constituição plural da UE aprecia aspectos, no plano da teoria descritiva, que 

apontam para sua “forma física” tendente à organização federalista. Essa afirmação 

precisa ser levada a sério no que toca: (a) trata-se de hipótese levantada a partir da 

observação de alguns elementos do sistema político e do direito positivo da UE. Não se 

está a dizer que a União é uma Federação, não se está a dizer que todos os seus 

subsídios são federativos/federalizantes
185

. Não está sequer a dizer que por seu telos 

constitutivo, um dia ela virá a sê-lo
186

.  O que se está a formar (b) é que descritivamente, 

encontramos institutos que levam à conclusão de que o desenho físico, a aparência (e 

em alguns casos também a essência), a compleição da UE reveste-se de certo grau 

federalista. Um grau próprio, peculiar ou até imperfeito, se se preferir. Mais, adiante-se, 

o federalismo, na perspectiva da descentralização, harmoniza-se perfeitamente com o 

bouquet terroir do pluralismo. 

Por esses motivos, ao cuidar de preceito localizado e evoluído, é desnecessário 

revisitar as fundações e gênese americanas originárias da teoria do federalismo, em 

                                                 
185

 Embora haja quem assim entenda. “No que toca à evolução para a federação, ninguém pode negar que 

há muito tempo que, mais ainda com o Tratado de Lisboa, o caminho se faz nesse sentido, mas a 

derradeira mutação do Estado soberano em Estado federado há-de depender da aceitação, devidamente 

legitimada, de um texto que, para além do eventual nome de Constituição, evidencie as novas bases de 

coexistência dos Estados e dos povos com a federação europeia” (DUARTE, 2010, p. 23). É fundamental 

perceber o duplo movimento da federação: federalizar a UE, sim, mas também transformar os Estados 

nacionais em Estados federados. 

Para um contraponto qualificado, ver: GESTOSO, Noemí García. Una prueba del carácter confederal de 

la Unión Europea. El mantenimiento de la unanimidad estatal en el proceso de revisión del Tratado por 

el que se instituye una Constitución para Europa. In: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Distrito 

Federal: UNAM, enero-abril, año/vol. XXXVIII, número 112, 2005, pp. 111-156. 
186

 O Bundesverfassungsgericht, por exemplo, transparece que acredita nessa possibilidade quando, por 

receio, impõe os “limites alemães” à integração (v. nossos comentários sobre os acórdãos supra e o 

conteúdo destes mesmos). 
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Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, ou Pierre-Joseph Proudhon porquanto 

se pressuponham tais conhecimentos. Mesmo porque “federalism is not a fixed and 

static pattern but a process” (FRIEDRICH apud MARTINICO, 2007, p. 874). Assim, 

não se pode pensar em termos do federalismo clássico. Estamos diante de um 

federalismo pós-nacional, em contínuo e inacabado processo de transferência soberana, 

com claras subsidiaridade, atribuição de competência à instituição central e 

proporcionalidade - todas insculpidas nos Tratados -, em que o autogoverno é um 

imperativo e os membros organizam-se com liames domésticos próprios (pluralismo 

constitucional). Nesse amálgama, contabilizam-se, além da repartição de competências, 

a repartição de receitas, com fundos unionistas específicos e ainda a existência de uma 

instituição representativa dos Estados-membros (Conselho), com poder legiferante e 

decisório, e outra representativa dos povos (Parlamento)...  

Enfim, trata-se de uma “atípica coletividade federativa” (HABERMAS, 2012, p. 

66). 

Afora a união econômica e monetária
187

 e a estrutura do Banco Central Europeu, 

como visto, vivenciando muitas reverberações ainda incertas, e considerando que o 

TJUE formatou uma armação de tipo federal (STEIN, 1981, p. 1), o melhor recorte 

desse estudo é o do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, em que os “contornos 

físicos” do federalismo à europeia são mais perceptíveis e sensíveis, inclusive no quadro 

sociopolítico da teoria da integração pelo direito. 

Com a cautela consciente de se tornado, na mordaz terminologia de Frank Niess, 

(que a criou em reação a refratárias críticas parciais anti-integracionistas) “das F-wort”, 

ou a palavra F., a palavra proibida, maldita (HABERMAS, 2002, p. 953) abordaremos a 

compleição federalista quanto (i) ao sistema contencioso e consultivo do direito da UE, 

bem como os mecanismos de cooperação interjurisdicional; (ii) à Schengen e às 

grandes liberdades; e (iii) à cidadania unionista e direitos fundamentais. 

Para Ingolf Pernice, por exemplo, a definição dos cidadãos dos Estados-

membros como cidadãos da UE, prescrita pelo art. 20, TFUE, determina esse estatuto 

jurídico como consequência da dupla identidade política individual. Para ele, esse 

sistema de divisão de poder é comparável, em certa medida, a um Estado federal, com a 
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 A pretexto da crise (política e jurídica) fiscal, conferir o debate acerca da qualidade da governança 

democrática do Euro em MADURO, Miguel Poiares, DE WITTE, Bruno e KUMM, Mattias. The 

democratic governance of the Euro. Florença: Robert Schuman Centre for Advanced Studies – EUI, 

Global Governance Programme, 2012. 
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ressalva de que a União não se conceitua como um Estado. Segundo propõe, o termo 

federação supranacional, desenvolvido por Armin von Bogdandy
188

, parece capturar 

com exatidão a natureza específica desse novo tipo de organização política de povos e 

seus Estados (PERNICE, 2012, p. 15). Esse protagonismo cidadão - como sujeito do 

sistema - é uma característica nuclear, ao lado da descentralização do poder, da sua 

teoria do constitucionalismo multinível. 

Ao passo que, nas palavras de Pierre Pescatore,  

 

federalism is a political and legal philosophy which adapts itself to all 

political contexts on both the municipal and the international level, wherever 

and whenever two basic prerequisites are fulfilled: the search for unity, 

combined with genuine respect for the autonomy and the legitimate interests 

of the participant entities (apud WEILER, 2001, p. 1)
189

 

 

Nesse sentido, defende, a disciplina constitucional da UE é indistinguível de 

muitos estados federais, com a diferença, já observada previamente neste trabalho, no 

seu processo constituinte
190

.  

Abrigando a ideia da unidade, a norma inaugural contida no artigo 1º, TUE, é 

explícita e taxativa na busca de uma União cada vez mais estreita entre os povos, um 

ideal argumentavelmente federalista. É tempestivo vaticinar que, no atual estado de 

coisas, colocar-se favorável ao federalismo europeu nada mais significa do que 

promover a democracia (e a democratização) transnacional da UE, com vistas no 

cidadão e nos seus representantes. Não representa uma unificação ou qualquer passo 

rumo à singularização; ao contrário! O federalismo pressupõe o pluralismo. 

Apoiada na separação vertical dos poderes, a democracia composta da UE, 

derivada do conceito de “compoundness”, caracteriza, no debate institucional, a 

separação múltipla de (esferas dos) poderes; e “o federalismo (ou não centralismo 

territorial) é uma dimensão daquela composição” (FABRINI, 2010, p. 28).  

Sem embargo de outras materializações – como a preceituada pelo art. 167, 

TFUE acerca do estímulo da União ao desenvolvimento das culturas dos Membros, 

respeitada a diversidade nacional e regional e, ao mesmo tempo, evidenciando o 
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 Ver: VON BOGDANDY, Armin. The European Union as a supranational federation: a 

conceptional attempt in the light of the Amsterdam Treaty. In: Columbia Journal of European Law. Nova 

York: Columbia Law School, n.6, 2000, pp. 27-54. 
189

 No entanto, adverte Weiler: “...European federalism is constructed with a top-to-bottom hierarchy of 

norms, but with a bottom-to-top hierarchy of authority and real power” Destacado. (idem, p. 3). Isso gera 

um alto índice de integração material, enquanto mantém, ao mesmo tempo, poderosos membros. 
190

 Volver à nota 59. 
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patrimônio cultural comum; ou como a preocupação com a coesão econômica, social e 

territorial enunciado no art. 174, TFUE; ou, ainda, o papel consultivo do 

importantíssimo Comitê das Regiões, cuja participação nas deliberações legislativas e 

tomada de decisões está presente ao longo dos Tratados... - um emblema deveras 

convincente da tese federalista-democrática corrobora o Parlamento Europeu: a 

disposição organizacional
191

 das bancadas parlamentares, por ideologia, de acordo com 

a linhagem política ou o que se convencionou chamar de famílias políticas - em 

oposição a um arranjo territorialista, movido por laços nacionais, isto é, a formação de 

grupos políticos pelas bandeiras dos Estados-membros - demonstra o gradual 

federalismo que descrevemos. 

Os deputados europeus sentam-se, com toda carga política e prática que esse 

verbo oferece, divididos em blocos: liberais, conservadores, sociais-democratas, 

ecologistas, progressistas, socialistas, anti-europeus (!), etc
192

. Isso quer dizer que cada 

bloco é composto por deputados provenientes dos mais diversos Estados-membros. A 

alternativa seria que se dividissem em “blocos nacionais”: a bancada austríaca, a 

bancada britânica, a bancada francesa, espanhola, italiana, portuguesa... o que seria uma 

prática decididamente intergovernamental, em defesa dos seus respectivos interesses. 

Isso não ocorre; verifica-se o revés. 

Em síntese, “we acknowledge and respect difference, and what is special and 

unique about ourselves as individuals and groups; and yet we reach across differences in 

recognition of our essential humanity” (WEILER, 2001, p. 11)
193

.  

                                                 
191

 “La legitimación democrática del Parlamento Europeo quedó garantizada mediante la constitución e 

una Cámara plurinacional en la que los diputados no representan a los Estados nacionales, sino a las 

tendencias políticas, las ideologías o los ideales de los ciudadanos. A través del principio de democracia 

representativa y del sistema de partidos, de los que gozan todos los Estados de la Unión, en donde el 

pluralismo es un requisito para la adhesión, los diputados del Parlamento Europeo son representantes 

directos de los ciudadanos” (ÁLVAREZ VELEZ e ALCON YUSTAS apud DEL POZO e PIZZOLO 

(org.), 2011, p. 19). Grifado. 
192

 Existem atualmente sete grupos políticos no PE: o grupo do Partido Popular Europeu (Democrata-

cristão); grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu; grupo da 

Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa; grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia; 

Conservadores e Reformistas Europeus; grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda 

Nórdica Verde; Europa da Liberdade e da Democracia. Para mais detalhes, consultar: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/007f2537e0/Grupos-pol%C3%ADticos.html 
193

 Prossegue: “What is significant in this are the two elements I have mentioned. On the one hand, the 

identity of the alien, as such, is maintained. One is not invited to go out and, say, ‘save him’ by inviting 

him to be one of you. One is not invited to recast the boundary. On the other hand, despite the boundaries 

which are maintained, and constitute the I and the Alien, one is commanded to reach over the boundary 

and accept him, in his alienship, as oneself. The alien is accorded human dignity. The soul of the I is 

tended to not by eliminating the temptation to oppress but by learning humility and overcoming it.The 

European current constitutional architecture represents this alternative, civilizing strategy of dealing with 

the ‘other’. Constitutional Tolerance is encapsulated in that most basic articulation of its meta-political 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/007f2537e0/Grupos-pol%C3%ADticos.html
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E, de volta ao princípio da tolerância constitucional, arremata que é “the 

normative hallmark of European federalism” (ibidem).  

O blend pluralismo-federalismo mapeia o sinete constitucional da UE. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
objective. (…) No matter how close the Union, it is to remain a union among distinct peoples, distinct 

political identities, distinct political communities. An ever closer union could be achieved by an amalgam 

of distinct peoples into one which is both the ideal and/or the de facto experience of most federal and non-

federal states. The rejection by Europe of that One Nation ideal or destiny is, as indicated above, usually 

understood as intended to preserve the rich diversity, cultural and other, of the distinct European peoples 

as well as to respect their political self-determination. But the European choice has an even deeper 

spiritual meaning. An ever closer union is altogether more easy if differences among the components are 

eliminated, if they come to resemble each other, if they aspire to become one. The more identical the 

‘Other’s’ identity is to my own, the easier it is for me to identify with him and accept him. It demands less 

of me to accept another if he is very much like me. It is altogether more difficult to attain an ever closer 

Union if the components of that Union preserve their distinct identities, if they retain their ‘otherness’ vis-

à-vis each other, if they do not become one flesh, politically speaking. Herein resides the Principle of 

Tolerance. Inevitably I define my distinct identity by a boundary which differentiates me from those who 

are unlike me. My continued existence as a distinct identity depends, ontologically, on that boundary and, 

psychologically and sociologically, on preserving that sentiment of otherness. The call to bond with those 

very others in an ever closer union demands an internalization—individual and societal—of a very high 

degree of tolerance. Living the Kantian categorical imperative is most meaningful when it is extended to 

those who are unlike me. In political terms, this Principle of Tolerance finds a remarkable expression in 

the political organization of the Community, which defies the normal premise of constitutionalism. 

Normally in a democracy, we demand democratic discipline, that is, accepting the authority of the 

majority over the minority only within a polity which understands itself as being constituted of one 

people, however defined. A majority demanding obedience from a minority, which does not regard itself 

as belonging to the same people, is usually regarded as subjugation. This is even more so in relation to 

constitutional discipline. And yet, in the Community, we subject the European peoples to constitutional 

discipline even though the European polity is composed of distinct peoples. It is a remarkable instance of 

civic tolerance to accept to be bound by precepts articulated not by ‘my people’ but by a community 

composed of distinct political communities:  a people, if you wish, of others. I compromise my self-

determination in this fashion as an expression of this kind of internal—towards myself—and external—

towards others—tolerance. Constitutionally, the Principle of Tolerance finds its expression in the very 

arrangement which has now come under discussion: a federal constitutional discipline which, however, is 

not rooted in a statist-type constitution.  This is where the first and third lessons of the parable come into 

play. Constitutional actors in the Member State accept the European constitutional discipline not because 

as a matter of legal doctrine, as is the case in the federal state, they are subordinate to a higher sovereignty 

and authority attaching to norms validated by the federal people, the constitutional demos. They accept it 

as an autonomous voluntary act, endlessly renewed on each occasion, of subordination, in the discrete 

areas governed by Europe to a norm which is the aggregate expression of other wills, other political 

identities, other political communities. Of course, to do so creates in itself a different type of political 

community one unique feature of which is that very willingness to accept a binding discipline which is 

rooted in and derives from a community of others.  The Quebecois are told: in the name of the people of 

Canada, you are obliged to obey. The French or the Italians or the Germans are told: in the name of the 

peoples of Europe, you are invited to obey. In both, constitutional obedience is demanded. When 

acceptance and subordination is voluntary, and repeatedly so, it constitutes an act of true liberty and 

emancipation from collective self-arrogance and constitutional fetishism: a high expression of 

Constitutional Tolerance” (ibidem). 
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2.1.1 Contornos da compleição federalista judicial do Espaço de Liberdade, 

Segurança e Justiça. 

 

Ante tudo o que se expôs, em particular acerca do TJUE como ator 

federalizante
194

 em um sistema multinível plural, originalmente fundado por Estados(-

membros), mas que não controlam as instituições integracionistas, pode-se perceber que 

a UE possui caracteres “quasi-federais” e que a Corte funciona como “federal arbiter 

that is often associated with supreme courts in full-style federations” (HURRELMANN 

e MANOLOV, 2011, p. 1). Em que pese, por outro lado, a existência de direitos 

incompatíveis com uma ordem federalista “perfeita” ou plena, a exemplo do cânone 

estatuído pelo artigo 50, TUE, qual seja, o direito de “secessão” 
195

.  

Não obstante, ao observar o Espaço Judicial
196

 da UE, isto é, o Espaço de 

Liberdade, Segurança e Justiça, captamos elementos de índole senão federalista - ou ao 

menos de inspiração federalizante: desde os mecanismos do direito contencioso e 

consultivo até a cooperação interjurisdicional. Para dialogar com Pierre Pescatore, “las 

Comunidades europeas [atualmente a União] son una aplicación del federalismo 

concebido como espíritu y como método, pero no del federalismo tal como tiene él su 

expresión en la organización de los Estados federales” (PESCATORE, 1967, p. 149). 

                                                 
194

 Nesse sentido, é fundamental entender a responsabilidade dos Estados-membros por erro e/ou infração 

ao Direito da União na via judicial, isto é, a responsabilidade dos tribunais nacionais face ao sistema 

jurídico unionista. A accountability jurisdicional do juiz nacional, na qualidade de agente público, 

do Estado, é enorme. Para tanto, ver Processo C-224/01, Ac. Köbler, do TJUE; e, por todos, RAMÍREZ-

ESCUDERO, Daniel Sarmiento. Responsabilidad de los tribunales nacionales y derecho comunitario. 

In: Revista del Poder Judicial. Madri: CGPJ, n. 71, 2003, pp. 233-250. Disponível em: 

http://www.danielsarmiento.es/pdf/responsabilidad_tribunales.pdf, com acesso a 16 de julho de 2013. 

Há, portanto, um duplo controle da execução, do respeito pelo Estado-membro ao ordenamento unionista: 

a Ação por Descumprimento (lato) perante o TJUE e a Ação de Indenização (por erro judicial ou violação 

ao direito da União por parte de tribunal nacional) contra Estado-membro (não confundir com a 

responsabilidade da União) perante os próprios tribunais nacionais, lembrando que o cidadão não pode 

levar Estado a juízo no TJUE, à exceção do reenvio prejudicial, que não tem natureza contenciosa. 

Importante lembrar que: “member-states are responsible for the effective implementation and application 

[of EU law] at the domestic level” (FOROWICZ, 2011, p. 3). 
195

 O invulgar direito de “secessão” desse federalismo imperfeito (impossível, fosse esse “perfeito”), isto 

é, o direito de deixar a UE (livremente?), que foi primorosamente estudado em: PATRÃO, Afonso. O 

direito de abandonar a União Europeia à luz do Tratado de Lisboa: a extinção do direito de livremente 

abandonar a União? In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Jorge de Figueiredo Dias, vol. IV. 

Coimbra: Coimbra Editora, Coleção Studia Iuridica, n. 101, 2010, pp. 755-794. Citamos uma passagem: 

“tal como [os Estados-Membros] decidiram delegar competências próprias nas Instituições, possam 

livremente avocá-las e cessar a sua participação (...)” Destacado. (PATRÃO, 2010, p. 781). Importa 

esclarecer que, na visão do Professor, não subsiste transferência (permanente) de soberania dos Estados 

ao bloco. 
196

 Os professores João Mota de Campos e João Luiz Mota de Campos explicitam o “federalismo jurídico 

da União Europeia” (CAMPOS e CAMPOS, 2010, p. 358). 

http://www.danielsarmiento.es/pdf/responsabilidad_tribunales.pdf
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A começar pela asseveração em homenagem ao princípio da Comunidade de 

Direito
197

, expressão afirmada por Walter Hallstein. Refere-se à garantia dos direitos 

individuais e ao limite dos órgãos comunitários. No processo Os Verdes, em 1986, o 

TJUE ensinou sua definição
198

, declarando que a então Comunidade, hoje União, “é 

uma comunidade de direito, na medida em que nem seus Estados membros nem as suas 

instituições estão isentos da fiscalização da conformidade dos seus atos com a carta 

constitucional de base que é o Tratado”. 

É dizer, as instituições da UE subordinam-se necessariamente ao seu Direito e, 

enfim, à sua ordem jurídica, por meio do Recurso de Anulação (art. 263 e seguintes, 

TFUE), da Exceção de Ilegalidade (art. 277, TFUE), da Ação para Cumprimento
199

 (art. 

265, TFUE) e nos casos (reparatórios/indenizatórios) de responsabilidade contratual e 

extracontratual (arts. 268 e 340, TFUE), além dos litígios de função pública
200

. 

Diferentemente do que ocorre no Mercosul, que não deita sua Administração à controle. 

Quando atende ao controle, e isso apenas nos casos de violação comunitária por país-

membro, não esclarece as formas de impugná-los. O efeito jurídico dessa ação é 

desconhecido, sua natureza não ganha contornos visíveis e não está disposto como será 

a execução da julgada solução. 

Por ora, atenhamo-nos à juridicidade sancionada pelo Recurso de Anulação, cujo 

objetivo é a fiscalização da legalidade dos atos - típicos ou atípicos, ou seja, explicitados 

ou não no rol do art. 288, TFUE - da União.  

Para que o TJUE, detentor da competência exclusiva dessa apreciação, confirme 

a anulação de um ato adotado pela UE, é necessário, na forma do art. 263, TFUE, 

atender a cinco pressupostos: (i) a recorribilidade do ato; (ii) legitimidade ativa do 

recorrente; (iii) legitimidade passiva do recorrido; (iv) tempestividade; (v) fundamento 

de anulação. 

Quanto ao primeiro aspecto, temos que o catálogo os atos recorríveis encontra 

termo nos regulamentos, nas diretivas, nas decisões, nas conclusões, nas resoluções, etc. 

                                                 
197

Semelhante ao conteúdo interno do Estado de Direito (“Rechtstaat”, no original, ou “rule of law”). 
198

 No Considerando 23 do Acórdão. 
199

Também chamado de Recurso por Omissão. 
200

 Sua tramitação ocorre no Tribunal da Função Pública da União Europeia, jurisdição especializada do 

TJUE, que é composto, além do TFP, pelo Tribunal de Justiça em sentido estrito, pelo Tribunal Geral. 

Cada um deles tem competências determinadas pelo Tratado da União Europeia e pelo Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. Pode-se dizer que o TFP julga ações envolvendo a União, suas 

instituições e seus agentes, que tenham por objeto matéria trabalhista, ou laboral, e de segurança social, 

como auxílios, benefícios, aposentadorias, acidentes, previdência. Ver: PATRÃO, Afonso. Direitos 

coletivos dos funcionários e agentes das Comunidades Europeias. In: Questões Laborais. Coimbra: 

Coimbra Editora, ano XIV, n. 30, 2007, pp. 173-213. 
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Isso porque a recorribilidade deve responder aos requisitos de organicidade, isto é, o ato 

tem que ter sido emanado institucionalmente pela União; deve gerar efeitos jurídicos 

obrigatórios em relação a terceiros (por isso, excluem-se os pareceres e as 

recomendações); e, por fim, o ato deve ser definitivo, produzindo efeitos externos e 

finais. 

Acerca da legitimidade ativa, o art. 263, § 2º, in fine, divide três classes de 

recorrentes, a saber, os recorrentes privilegiados, os recorrentes interessados e os 

recorrentes ordinários. Na primeira delas, estão os Estados-membros, o Parlamento 

Europeu, o Conselho e a Comissão. Segundo o silêncio do dispositivo, esses não 

precisam comprovar interesse em agir, pois sobreleva a presunção de que seu interesse é 

o da legalidade do sistema unionista. Essa posição significa a legitimidade ativa ampla 

para que recorram contra qualquer ato da União. 

Já os recorrentes interessados são o Banco Central, o Comitê das Regiões e o 

Tribunal de Contas. Tampouco eles necessitam demonstrar interesse em agir. No 

entanto, devem comprovar, conforme exige o enunciado normativo, que houve ofensa 

às suas respectivas prerrogativas. Logo, a consequência é a da legitimidade ativa 

adstrita, congruente a atos que lhes afetem as prerrogativas estabelecidas nos Tratados, 

como a elaboração de um parecer ou uma consulta prévia ao processo legislativo. 

Enquanto os recorrentes ordinários (pessoas físicas ou jurídicas) têm que provar 

interesse pessoal em agir. Isto é, só podem recorrer contra atos que lhes digam, de modo 

específico, direta e individualmente respeito, os atos que lhes sejam dirigidos. Em não 

sendo os destinatários, carecem de legitimidade processual. Na prática, dados os efeitos 

individuais, apenas as Decisões são passíveis de recurso pelos legitimados ordinários. É 

certo que se outro ato provocar efeitos individuais geradores de uma situação análoga ao 

de uma Decisão, a recorribilidade restaura-se
201

. 

Por sua feita, a legitimidade passiva infere-se de forma quase imediata, 

porquanto será recorrida a instituição que tiver praticado, emanado ou adotado o ato em 

causa. Enumera, exemplificativamente, o art. 263 como legitimados o Conselho da 

                                                 
201

 Trata-se da chamada afetação direta e individual. Nesse tema, ver os acórdãos International Fruit 

Company (Processos Apensos 21/72, 22/72, 23/72 e 24/72), disponível em: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972CJ0021:PT:PDF; Unión de Pequeños 

Agricultores (Processo C-50/00-P), disponível em http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0050:PT:PDF com atenção às conclusões 

fundamentadas do advogado-geral do caso, F.G. Jacobs, que relativizaram o requisito da afetação; e Jego-

Queré (Processo T-177/01), disponível em http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001TJ0177:PT:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972CJ0021:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972CJ0021:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0050:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0050:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001TJ0177:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001TJ0177:PT:PDF
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União Europeia, o Conselho Europeu, o PE, o BCE e a Comissão. Sem prejuízo de que 

ato dimanado de outra fonte, desde que atendidos os pressupostos, poderá ser objeto do 

controle. 

 Ainda, há de se verificar o prazo de interposição do Recurso de Anulação, que, 

de acordo com a norma analisada, é de dois meses. A contagem da tempestividade 

inicia-se com a publicação do ato, com a notificação do ato, ou em sua ausência, da 

tomada de conhecimento do ato. Parece-nos subsistir um sequenciamento decrescente 

de preferência para indicação do termo a quo. 

 Finalmente, examinemos os fundamentos para a anulação pleiteada. São quatro 

as bases apontadas pelo artigo. Incompetência; violação de formalidades essenciais; 

violação dos Tratados ou de qualquer norma jurídica relativa à sua aplicação; e desvio 

de poder. 

O vício da incompetência tem lugar quando um ente da União age fora do 

espectro das atribuições que lhe foram designadas ou quando desrespeita a fixação de 

uma competência concorrente, em que outro ente deve estar envolvido 

compulsoriamente, na forma legal. A violação de formalidades essenciais diz respeito à 

não observância dos critérios especificamente preconizados para a elaboração e a 

adoção do ato. O maior exemplo é a fundamentação insuficiente ou faltosa do ato, ao 

arrepio do art. 296, TFUE
202

. A violação dos Tratados parece-nos bastante intuitiva e 

abrangente para sua verificação. Basta anotar que eventual violação aos princípios 

gerais de direito comuns aos Estados-membros equipara-se a ela. O ardil do desvio de 

poder ocorre quando a autoridade responsável persegue finalidade diversa da que invoca 

para adoção do ato, em tentativa de contornar o procedimento determinado. Cuida-se, 

pois, de um subterfúgio, uma chicana administrativa, um embuste intencional ou não. 

De toda sorte, é um estratagema para o qual está atenta a normativa da União sobre ela 

mesma, na forma da atuação de seus dirigentes, mandatários, representantes, etc. 

Admitido o Recurso de Anulação, o exame de mérito crivará a procedência ou a 

improcedência do pedido. Os efeitos do acórdão regem-se pelo art. 264, TFUE. Se 

improcedente, o ato atacado mantém-se plenamente válido e em vigor
203

. Se procedente, 

o ato é anulado, ou seja, é declarado inválido, é simplesmente reconhecida sua 

                                                 
202

 Sua reputação é tão grave que “o próprio Tribunal se reconheceu o poder de o examinar ex-officio” 

(CAMPOS e CAMPOS, 2010, p. 472). 
203

 Nesse caso, o fundamento arguido não poderá ser repetidamente alegado em eventual novo Recurso, 

por força da coisa julgada. 
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incompatibilidade. A decisão é declaratória. Com isso, a priori, sobrevém a 

retroatividade da anulação. A declaração excludente do ato possui efeitos ex tunc e erga 

omnes (territorial, institucional e subjetivamente). Todavia, o Tratado permite que o 

TJUE pondere e module tais efeitos, a fim de preservar as relações jurídicas constituídas 

ao abrigado do ato viciado. Assim, pode transmudar suas consequências. Ademais, 

nasce a obrigação para a instituição responsável pelo ato, segundo o art. 266, TFUE de 

tomar as medidas necessárias à execução do acórdão e, possivelmente, substituir o ato 

excluído
204

. 

Em outra esfera, relativa aos Estados-partes europeus, o controle jurisdicional
205

 

ocorre via Ação por Descumprimento, único instrumento processual do Direito da 

União Europeia voltado a fiscalizar a devida atuação das autoridades nacionais a 

respeito das normas emanadas pelo bloco, tanto em sede originária como derivada. Com 

vistas a garantir a regência do Direito da UE, os artigos 258, 259 e 260, do TFUE 

instituem o referido instrumento, proponível quando se manifestarem quaisquer das 

quebras das obrigações que incumbem aos Estados. Ao mesmo tempo, os dispositivos 

restringem a legitimidade ativa para propositura da Ação à Comissão Europeia, guardiã 

dos tratados
206

, e aos Estados-membros. Os particulares
207

, pessoas físicas ou jurídicas, 

e demais órgãos e instituições carecem de tal prerrogativa. 

A antijuridicidade, omissiva ou comissiva, do descumprimento produz sérias 

consequências ao direito unionista. Não seguir, abster-se de respeitar ou desobedecer 

frontalmente prescrições dessa ordem jurídica põe em causa seu ânimo, contraria 

gravemente o sistema. Afinal, a integração não resiste, e sequer tem motivo para tanto, 

diante de violações sistêmicas e sistemáticas
208

. 

                                                 
204

 Poderíamos ousar em classificar o ato de inconstitucional. 
205

 Há, ainda, as modalidades de cooperação jurisdicional do Reenvio Prejudicial, de Validade e de 

Interpretação, para as quais sugerimos Acórdãos Vassen Göbbels sobre critérios de admissão de sujeitos 

nesses processos; Dorsch Consult; CILFIT e Foto-Frost, a respeito de hipóteses de dispensa e 

obrigatoriedade do reenvio. Também existe o cabimento de razões de ordem pública interna que embasam 

Medidas de Salvaguarda, que podem restringir a livre circulação. Sugerimos Acórdãos Cassis Dijón, 

sobre reciprocidade de reconhecimento, e Sex Dolls. Contudo, nessas ações não ocorre, prima facie, o 

controle da atuação do Estado-membro. 
206

 Artigo 17, TUE. 
207

 Podem, no máximo, proceder a uma queixa formal à Comissão sobre o descumprimento. Porém, o 

pleito não vincula a Comissão, que tem poder discricionário, não a força a agir e, se não atendido, não 

cabe qualquer recurso.  
208

 Descumprimento é acidente, não deve ser regra. Para que investir na integração, se é para descumprir? 

Qual é a finalidade de um processo comunitário a ser esvaziado? Por isso mesmo, é fundamental a 

existência de um regime jurídico genuinamente supranacional que assegure rigorosa execução das 

políticas de um Bloco.  
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Esse descumprimento consiste na “violação por parte das autoridades estaduais 

de regras, normas e princípios obrigatórios do direito comunitário” (MARTINS, 2004), 

resultante de quaisquer de suas fontes. É a falta ou transgressão cometida por Estado-

membro atinente a uma das obrigações que lhe encarrega no quadro da ordem jurídica 

regional. Portanto - como a efetividade das normas comunitárias está a cargo dos 

Estados-membros mediante a conformidade de sua atuação - se normas nacionais que 

acossam normas comunitárias são mantidas vigentes, fica prejudicada a realização dos 

objetivos da integração
209

. Disso vem a premência de criar um meio contencioso de 

controle da ação estatal, isto é, submeter o Estado à apreciação jurisdicional 

propriamente comunitária. 

A incompatibilidade entre direito nacional e direito regional apresenta variadas 

manifestações, tanto por ação, quando internamente é adotado um ato jurídico, 

legislativo ou administrativo contrário às regras do bloco, ou quando materialmente haja 

práticas nacionais, independente de sua natureza, que violem a juridicidade comunitária; 

como por omissão, ao recusar seguir medidas prescritas pelo bloco e seus órgãos, 

rejeição de revogar a norma interna que se opõe à regulação comunitária, ausência em 

atender a decisões do Tribunal, etc.
210

 

Se forem imponderáveis as normas em questão, deverá ter lugar o mecanismo 

comunitário de controle jurisdicional da atuação dos Estados-membros. 

O TFUE lista claramente as fases pré-contenciosa e contenciosa do processo, 

definindo-lhes os procedimentos e rito comum, seja a Ação proposta pela Comissão, 

seja por Estado-membro. Quando a modalidade é desencadeada pela Comissão, segue o 

trâmite seguinte: envio de carta de notificação ao Estado descumpridor; resposta 

preliminar obrigatória
211

 do país pelo princípio da Cooperação Leal, constante do art. 4º, 

item 3 do TUE; com a resposta, a Comissão pode entender que as explicações do Estado 
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 No sistema jurídico da União Europeia, a necessidade de os Estados respeitarem o direito da 

integração decorre de longa construção jurisprudencial do Tribunal de Justiça da União Europeia, 

conforme será visto, mas também diretamente da letra do Tratado da UE em seu artigo 4º: “Os Estados 

membros tomam todas as medidas gerais ou específicas adequadas para garantir a execução das 

obrigações decorrentes dos Tratados resultantes dos atos das instituições da União. Os Estados membros 

facilitam à União o cumprimento da sua missão abstém-se de qualquer medida suscetível de pôr em 

perigo a realização dos objetivos da União”. Significa que os Estados ficam obrigados, vinculados a fazer 

tudo em busca de realizar as finalidades do Bloco, obrigação de lealdade que impõe o estabelecimento de 

prestações positivas e/ou abstenções de normas e comportamentos nacionais antagônicos ao direito 

comunitário. 
210

 Sobre o tópico, Miguel Gorjão-Henriques sugere Ac. AMOK Verlags do processo C-289/02; Ac. 

Comissão c. Itália do proc. C-145/99; Ac. Emmott do proc. C-208/99; e as conclusões do Advogado-

Geral Siegbert Alber no proc. C-298/99. 
211

 Se não responder, se falhar em responder, incorre em novo descumprimento. 
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foram satisfatórias e não dar prosseguimento ao feito ou poderá emitir um parecer 

fundamentado sobre a situação, que definirá a violação e sua extensão, indicará medidas 

resolutivas e fixará prazo para eliminação do descumprimento. As finalidades da fase 

pré-contenciosa são dar oportunidade ao Estado cumprir o Direito antes da decisão do 

TJUE, permitir a defesa antecipada das acusações e delimitar o objeto do litígio. 

Ultrapassadas essas etapas, restará a propositura da Ação junto ao TJUE. Como 

todas as fases anteriores, esta também obedece à discricionariedade Comissão, que pode 

reconhecer a ocorrência da infração, mas entender inoportuno o momento para a 

propositura. 

Na fase contenciosa, o TJUE absolverá o Estado ou reconhecerá o 

descumprimento, hipótese em que seu acórdão é declaratório da transgressão. O 

Tribunal da União não tem o poder de revogar norma nacional, mas, sim, de fazer 

imperar a norma comunitária. Com a declaração, nasce a obrigação para o Estado de 

tomar as medidas necessárias à execução do acórdão
212

, por força do artigo 260, TFUE. 

Executar o acórdão significa eliminar a violação em causa através dos meios adequados: 

pode ser adotar um regulamento, transpor uma diretiva, acatar uma decisão ou excluir 

norma nacional contrária ao Direito da União. 

Não há prazo peremptório para a execução, porém o Tribunal entende que deve 

começar imediatamente após a decisão e ser concluída o mais breve. Se o Estado-

membro não executar o Acórdão, caberá uma Segunda Ação por Descumprimento por 

nova infração
213

, regulada pelo art. 260, número 2, TFUE, cujo trâmite será o mesmo da 

primeira. O TJUE declarará o descumprimento e condenará o Estado em sanção 

pecuniária compulsória, fixa ou progressiva, levando em consideração, somente como 

base, proposta de valor da Comissão, podendo elevá-lo ou reduzi-lo.  

Se o demandante for outro Estado-membro e não a Comissão Europeia, 

sobrevêm alterações na fase pré-contenciosa. O país demandante deverá submeter o 

assunto à Comissão, que requererá explicações do Estado demandado, que é obrigado a 

fornecê-las. Há, portanto, intermediação da autoridade comissária. Desse fluxo, 

resultará o parecer fundamentado da Comissão com o mesmo conteúdo antes abordado. 

Após, restará a propositura da ação pelo Estado-membro demandante apenas se o 
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 O TJUE não exclui a situação de descumprimento; determina que o Estado o faça. Isso porque tem 

natureza unionista - aqui acentuada - e não constitui instância nacional. Seu poder de interferência advém 

das obrigações supranacionais assumidas pelos Estados no eixo da União. 
213

 E, agora, se não o era antes, por descumprimento a direito originário, posto que previsto diretamente 

pelo Tratado.   
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Estado demandado não tiver cumprido o prazo fixado pelo parecer da Comissão ou se a 

Comissão não  tiver emitido seu parecer no prazo de 3 meses. O Estado demandante 

conserva a discricionariedade, sendo-lhe facultado agir ou não. Se propuser a Ação, terá 

rito igual, fosse a Comissão autora. Os efeitos do aresto também são os mesmos. Essa 

modalidade compensa a livre atuação da Autoridade comunitária, permitindo aos 

Estados-membros iniciativa de ignição, de provocar do controle jurisdicional do bloco.  

Em eventual declaração de descumprimento e em o Estado demandado-violador 

não executando o acórdão, o Estado demandante não poderá propor a Segunda Ação. É 

de competência exclusiva da Comissão Europeia desencadeá-la. 

É interessante notar como o TJUE respondeu às teses de defesa dos Estados-

membros nos processos de descumprimento. É possível identificar um catálogo típico 

de justificativas invocadas pelos Estados-membros para as violações (CAMPOS, 2010). 

Uma delas é a responsabilização de um órgão estatal diferente da Administração central, 

que foi recusada pelo Tribunal sob o argumento de que o Estado é, com efeito, o 

conjunto de suas instituições políticas, ainda que haja um ente constitucionalmente 

independente, como uma região autônoma. Estão todos ligados à mesma égide. Outra 

alegação é a de já haver sido superada a transgressão, mas não no prazo estabelecido 

pelo parecer da Comissão. Nesse caso, há divergência jurisprudencial dividida entre a 

perda de objeto material da questão, a solução processualmente intempestiva e a 

relevância da condenação para fixar precedente. 

Já houve defesa assente na ideia de que a contravenção não fora intencional. Ao 

que determinou o TJUE que, nessas situações, o contencioso é objetivo, não importando 

o ânimo da conduta. A matéria resume-se a aferição direta de quebra da regra comum. 

Outras tentativas sustentaram a ausência de lesividade ou prejuízo no descumprimento 

e, mais uma vez, o Tribunal retorquiu, afirmando que os Tratados não exigem a 

verificação de prejuízo como condição para exercício e julgamento da ação. Ainda, 

tentou-se alegar falta de reciprocidade, ou seja, o fato de outros Estados também 

infringirem a norma. O Tribunal não admitiu essa cláusula, em virtude dos Tratados. 

Mais, Estados demandados apelaram para a defesa de que aplicar o direito da 

União causaria dificuldades nacionais ou afetaria gravemente seus interesses. Não foi 

suficiente para persuadir a Corte a dispensar o cumprimento, já que é admitido como 

dirimente quando um Estado-membro se encontra em comprovada inviabilidade 

anterior de contestar as obrigações e/ou acusações da União. 
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Os Estados lançaram mão de toda sorte de estratégia, além dessas
214

. Contudo, 

as que merecem destacada atenção chegam agora. O fato de a norma nacional violadora 

raramente ter sido aplicada não exclui a infração. Sua existência de per se transgride a 

ordem da União. Por sua vez, situações internas impeditivas do respeito ao Direito 

tampouco dispensam o Estado de cumpri-lo. Por fim, a demonstração pelo Estado de 

que não pode preservar o direito integracionista porque sua constituição veda não 

moveu o TJUE de sua posição, pois este constitui jurisdição comunitária e não nacional 

e deve fazer primar o direito que lhe cabe. Afinal, o Tribunal de Justiça não é instância 

recursal das ordens nacionais e não dispõe de caráter federal, no sentido de centralizá-

las, e não pode interpretar os sistemas jurídicos de cada Estado-membro. Ao TJUE 

cumpre interpretar, aplicar, proteger e fazer imperar o direito do bloco, ao qual os 

Estados vincularam-se. O Tribunal não “enxerga”, por assim dizer, os ordenamentos 

nacionais. Não lhe cumpre interpretar à luz dos parâmetros internos, senão componentes 

da própria UE
215

. Enquanto os Estados, ao aderir à UE, aceitaram submeter-se às suas 

normas e, em verdade, definiram quais seriam elas por meio da construção do projeto 

político europeu.  

Portanto, sobre as defesas típicas, o acórdão Comissão c. Bélgica de 1985, 

proferido no processo 275/83, não deixou espaços ao estipular que “disposições, 

práticas ou situações da ordem jurídica interna” não justificam, excluem ou 

descaracterizam, em qualquer grau, o desrespeito ao Direito da União Europeia.  

Perceba-se, nesse quadro, o papel fundamental que a construção jurisprudencial 

do Tribunal de Justiça da União Europeia nutriu, e nutre, para consolidar o projeto de 

integração política. A atuação do TJUE é marcante porque, ampliando a noção de 

Estado de Direito democrático para a União e blocos de integração contribuiu para 

redesenhar a geometria normativa que predominava. 

Dessa maneira, a eficácia das normas concita um redimensionamento da posição 

do jurista e do judiciário nesse complexo jogo de forças. Um novo jogo em que 

(também) são protagonistas os blocos de integração, com a necessária e reiterada 

ressalva da relevância expressiva que têm as Constituições, o Estado opera, sim, em 
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 A exemplo da solicitação de benefícios de cláusulas de salvaguarda, do argumento de que instituições 

do bloco tenham cometido falta que justifique a violação do Estado, do estado de necessidade, etc. 
215

 Isso se comprova também pela letra do artigo 278, TFUE (ainda que mais diretamente voltado à ações 

cujo(s) objeto(s) seja(m) atos emanados pelas instituições unionistas), de que os recursos submetidos ao 

TJUE não gozam, aprioristicamente, de efeito suspensivo. Ou seja, em regra, o Tribunal não avança sobre 

a jurisdição nacional, a menos, consoante o dispositivo, que as circunstâncias exijam a suspensão da 

execução do ato impugnado. 
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rede com uma organização de geometria normativa complexa, em que a 

institucionalização regional alimenta a figura estatal, sendo a autoridade - e o poder - 

compartilhada. É o mandamento do contexto contemporâneo de engenharia política e 

tecnologia social
216

. 

Prosseguindo, além do efeito direto - já especificado e basilar para cognição do 

que sucede -, o Reenvio Prejudicial é claramente um signo do federalismo (imperfeito) 

dentro da constituição plural da UE. Aliás, efeito direto e reenvio prejudicial são duas 

faces da mesma moeda, qual seja, a do acesso à justiça (unionista), haja vista a 

superlativa restrição da legitimidade ativa dos particulares para levarem a juízo Estados-

membros, já que não podem, em qualquer hipótese, propor Ação por Descumprimento. 

O máximo de que dispõem é protocolar reclamação junto à Comissão Europeia, a fim 

de que esta aprecie discricionariamente se deve, ela própria, intentar em desfavor do 

Estado-membro. Nomeadamente, os cidadãos podem fazê-lo em sede de reenvio 

prejudicial, com todos os seus requisitos que veremos. Ou seja, o acesso é, de alguma 

maneira, somente indireto. A mesma restrição contenciosa não ressoa tão alto quando o 

polo passivo for ocupado por instituições da UE, pois os particulares, ainda que na 

modalidade ordinária, detêm legitimidade para interposição do Recurso de Anulação, 

dentre outros. 

Portanto, se o Estado descumprir e, assim, atingir patrimonialmente um 

particular, sua única alternativa é buscar a reparação dentro da jurisdição nacional. Ora, 

e se o juízo interno não acolher o pleito indenizatório, não reconhecer o dano causado, 

sendo também ele descumpridor?
217

 Eis uma das demonstrações da relevância do 

Reenvio Prejudicial - enquanto via de acesso à (alçada da) justiça unionista. 

O reenvio prejudicial
218

 é a modalidade mais emblemática, robusta de 

cooperação interjurisdicional no direito da União Europeia. Permite a aproximação do 

que se pode classificar federalismo judicial europeu, primacial dentro da querela a 

respeito do desenho institucional a preponderar na UE. 
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 Nesse aspecto, a eficácia das normas comunitárias na geometria não-piramidal, destacadamente do 

Mercosul nesta fase de construção institucional alargada, depende da atuação política dos tribunais, 

subjacentes, como atores nacionais, às escolhas políticas da democracia protetiva 
217

 Consultar notas 121 e 191. 
218

 Ver o relatório do Quinquagésimo Aniversário do TJUE (1952-2002) – Colóquio sobre a cooperação 

entre o Tribunal de Justiça e os órgãos jurisdicionais nacionais, disponível em 

http://bookshop.europa.eu/pt/1952-2002-quinquag-simo-anivers-rio-do-tribunal-de-justi-a-das-

comunidades-europeias-pbQD5303637/downloads/QD-53-03-637-PT-

C/QD5303637PTC_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000uDJDL2Uy;sid=QKVcIfdfD

vJcMKa6o8jChpV64mYgcbo8Xtc=?FileName=QD5303637PTC_002.pdf&SKU=QD5303637PTC_PDF

&CatalogueNumber=QD-53-03-637-PT-C, com acesso a 16 de julho de 2013. 

http://bookshop.europa.eu/pt/1952-2002-quinquag-simo-anivers-rio-do-tribunal-de-justi-a-das-comunidades-europeias-pbQD5303637/downloads/QD-53-03-637-PT-C/QD5303637PTC_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000uDJDL2Uy;sid=QKVcIfdfDvJcMKa6o8jChpV64mYgcbo8Xtc=?FileName=QD5303637PTC_002.pdf&SKU=QD5303637PTC_PDF&CatalogueNumber=QD-53-03-637-PT-C
http://bookshop.europa.eu/pt/1952-2002-quinquag-simo-anivers-rio-do-tribunal-de-justi-a-das-comunidades-europeias-pbQD5303637/downloads/QD-53-03-637-PT-C/QD5303637PTC_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000uDJDL2Uy;sid=QKVcIfdfDvJcMKa6o8jChpV64mYgcbo8Xtc=?FileName=QD5303637PTC_002.pdf&SKU=QD5303637PTC_PDF&CatalogueNumber=QD-53-03-637-PT-C
http://bookshop.europa.eu/pt/1952-2002-quinquag-simo-anivers-rio-do-tribunal-de-justi-a-das-comunidades-europeias-pbQD5303637/downloads/QD-53-03-637-PT-C/QD5303637PTC_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000uDJDL2Uy;sid=QKVcIfdfDvJcMKa6o8jChpV64mYgcbo8Xtc=?FileName=QD5303637PTC_002.pdf&SKU=QD5303637PTC_PDF&CatalogueNumber=QD-53-03-637-PT-C
http://bookshop.europa.eu/pt/1952-2002-quinquag-simo-anivers-rio-do-tribunal-de-justi-a-das-comunidades-europeias-pbQD5303637/downloads/QD-53-03-637-PT-C/QD5303637PTC_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000uDJDL2Uy;sid=QKVcIfdfDvJcMKa6o8jChpV64mYgcbo8Xtc=?FileName=QD5303637PTC_002.pdf&SKU=QD5303637PTC_PDF&CatalogueNumber=QD-53-03-637-PT-C
http://bookshop.europa.eu/pt/1952-2002-quinquag-simo-anivers-rio-do-tribunal-de-justi-a-das-comunidades-europeias-pbQD5303637/downloads/QD-53-03-637-PT-C/QD5303637PTC_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000uDJDL2Uy;sid=QKVcIfdfDvJcMKa6o8jChpV64mYgcbo8Xtc=?FileName=QD5303637PTC_002.pdf&SKU=QD5303637PTC_PDF&CatalogueNumber=QD-53-03-637-PT-C
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Isso porque se define como um mecanismo de consulta dos órgãos 

jurisdicionais
219

 (referidos como aplicadores comuns do direito da União, em 

consonância com o acórdão Tetra Pak I, Proc. T-51/89) dos Estados-membros ao 

Tribunal de Justiça da União Europeia. Assoma via de comunicação dialógica direta 

entre a cúpula judiciária da ordem jurídica unionista e as cortes nacionais que integram 

esse esquema, prestando jurisdição com promontório no direito da UE, tanto quanto - 

em equilíbrio e em duplo fundamento de validade - no direito interno.  

Preceitua o artigo 267, do TFUE: “o Tribunal de Justiça da União Europeia é 

competente para decidir, a título prejudicial: a) Sobre a interpretação dos Tratados; b) 

Sobre a validade e a interpretação dos atos adotados pelas instituições, órgãos ou 

organismos da União”. 

Diante do quadro de o direito da União Europeia imperar nos Estados-membros, 

isto é, as leis unionistas serem leis nacionais, surgiu o reenvio prejudicial a servir a dois 

propósitos: a gestão eficiente da justiça, a partir da observância à legislação europeia, e 

a uniformidade
220

 no cumprimento do direito da UE, sendo o TJUE seu intérprete 

precípuo e guardião máximo. 

Portanto, podem ser movidas, por solicitação
221

 da parte ou de ofício pelo juiz, 

questões prejudiciais, a serem remetidas ao TJUE, acerca da interpretação adequada 

e/ou da validade
222

 de normas da UE. Em todas as condições (interpretação ou validade; 

requerido ou ex officio), a natureza é consultiva, não contenciosa, e os sujeitos dessa 
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 Não equivale, necessariamente, a um tribunal. Lembra Gorjão-Henriques que, desde o acórdão 

Vaassen Göbbels (Proc. 61/65), o TJUE colimou como critérios para admissibilidade do Reenvio, a 

fundação legal do órgão, seu caráter permanente, sujeição obrigatória à sua jurisdição, observância aos 

princípios do devido processo, sua independência, entre outros. Ver, ademais, Ac. Nordsee (Proc. 

102/81), Ac. Danfoss (Proc. 109/88); Ac. Garofalo (Procs. C69/96 a 79/96); Ac. Dorsch Consult 

Ingenieurgesellschaft GmbH e Bundesbaugesellschaft Berlin GmbH (Proc. C-54/96), que relativizou o 

contraditório como critério indispensável; Ac. Job Centre I (Proc. C-111/94); Ac. Rheinmüllen (Proc. 

166/73), em que o TJUE firmou entendimento no sentido de que nenhuma norma nacional pode impedir o 

manejo do reenvio prejudicial por órgão jurisdicional nacional; Ac. Peterbroeck (Proc. 312/93); Ac. 

Guimont (Proc. 448/98); Ac. Verband Sozialer Wettbewerb (Proc. 315/92), sobre a apreciação de normas 

do direito da União não levantadas nas questões prejudiciais submetidas; entre muitos outros. GORJÃO-

HENRIQUES, Miguel. op. cit., p. 392. 
220

 É a segurança da unidade do direito da União, possibilita “que as mesmas normas, sejam elas de 

direito originário ou derivado, diretamente aplicáveis ou necessitando de normas internas de transposição, 

sejam igualmente interpretadas pelos juízes portugueses, espanhóis, alemães, suecos ou britânicos, apesar 

da fundamental diversidade de culturas e sistemas jurídicos”, nos termos fixados pelo TJUE. GORJÃO-

HENRIQUES, Miguel, op. cit., p. 390. 
221

 Que pode ser tanto acolhida, como denegada. 
222

 Nesse caso, dos atos derivados (regulamentos, decisões, diretivas, pareceres, recomendações) em 

relação aos atos originários (Tratados, Carta de Direitos Fundamentais). 
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relação processual de cooperação são os tribunais
223

. Apenas ao juiz da corte nacional 

compete formular a quesitação a que o TJUE é convocado a responder, sendo livre a 

forma de submissão das indagações, mas preferível a simples, clara e direta
224

. 

Enquanto a remessa é efetuada, há o sobrestamento do feito no processo 

principal
225

. Para que o TJUE manifeste seu entendimento, o apontamento da dúvida 

envolvendo os fatos e o direito intrínsecos à questão queda-se imprescindível. No 

entanto, isso se deve pela boa instrução processual, com vistas à correção do parecer do 

TJUE porque este não julgará a pertinência das questões colocadas para o deslinde da 

causa, conhecendo delas e admitindo-as
226

 imediatamente, e, tampouco, examinará a 

matéria de fundo, o litígio instaurado no Estado-membro. O TJUE não aprecia o direito 

nacional à luz do direito da União, oferece, no lugar, todos os elementos para a corte 

nacional fazê-lo
227

. 

O reenvio será de interpretação quando estiver em causa um esclarecimento 

sobre o sentido, a abrangência, os critérios das prescrições unionistas, originárias ou 

derivadas. Se dúvida idêntica tiver sido promovida anteriormente, o tribunal nacional 

pode aplicar a interpretação já fixada pelo Tribunal de Luxemburgo ou reenviar, com a 

finalidade de ratificar a compreensão consagrada ou de convidar, instar, impelir que o 

TJUE revise, inove, atualize, reveja, modifique sua concepção. Sempre que solicitado, o 

pronunciamento a respeito da interpretação prevalente, deliberada e proclamada pela 

corte da União, é vinculante por natureza. Naquele, ressalte-se, não resolverá o processo 

principal; mas avaliará em abstrato a norma e isso vinculará o juiz nacional. Se cabível a 
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 Às partes no processo pendente, à Comissão Europeia, ao Conselho da UE, ao Banco Central Europeu, 

aos Estados-membros, o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu é admitida a intervenção, por meio 

de observações escritas dentro do prazo de 2 meses. Não podem, entretanto, modificar o objeto do 

reenvio.  
224

 “O TJ reserva-se o direito de reformular as questões no quadro das coordenadas conceituais do direito 

comunitário, reduzir as questões múltiplas, modificar a ordem das questões, completá-las, responder-lhes 

globalmente, subdividir a questão, delimitar a questão, determinar seu verdadeiro objeto e não responder 

a certas questões, que se tornaram irrelevantes pela resposta dada a outras”. MARTINS, Ana Maria 

Guerra. op. cit., p 519. São crescentes, ainda, as rejeições de pedidos por questões prejudiciais. 
225

 Desde o despacho de reenvio do juiz nacional, o processo fica suspenso. Ver artigos 23, 24, 25, 26 do 

Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia e o Título III inteiro do Regulamento de Processo 

do TJUE, recentemente alterado, em 24 de setembro de 2012, com publicação 5 dias após. 
226

 Sua rejeição somente acontecerá em situações extremas de incongruência entre os fatos e o direito da 

causa nacional e as dúvidas prejudiciais suscitadas. Assemelhado, mutatis mutandis, à falta de interesse 

de agir. 
227

 Ficando o Estado-membro subordinado à fiscalização pela Comissão Europeia do respeito ao direito 

da União, tendo legitimidade para propositura da Ação por Descumprimento, quando perceber infração 

por parte das autoridades nacionais, em qualquer esfera, local, regional ou nacional, dos poderes 

instituídos, Executivo, Legislativo ou Judiciário. 
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norma interpretada, ou melhor, se o magistrado interno optar por aplicá-la
228

, estará 

adstrito à declaração do TJUE. 

O reenvio será de validade quando se impuser insegurança quanto à 

conformação das normas derivadas (regulamentos, decisões, diretivas, pareceres e 

recomendações) face às normas originárias (tratados, Carta de direitos fundamentais). 

Por óbvio, a parametricidade, isto é, as normas parâmetros de critério serão 

invariavelmente de direito originário, pelo que o reenvio prejudicial de validade volta-se 

exclusivamente ao exame, no mérito e na forma, das normas secundárias
229

. 

Diante da excepcionalidade de o indivíduo estar no juízo da União, bem 

entendido tipicamente o TJUE, a questão prejudicial de validade destina-se a permitir a 

averiguação do direito derivado, motivada pelo particular, e na justiça que lhe é mais 

próxima
230

, ou seja, a da sua região ou país (efeito direto). Assim, o cidadão, 

percebendo que um ato secundário, ao lhe onerar um dever ou subtrair um direito, 

contravém o direito primário, poderá arguir as questões prejudiciais
231

. 

Submetidas, e considerada válida a norma derivada, o tribunal nacional fica 

obrigado a aplicá-la. Contrário senso, invalidada a norma, repousa vedada sua 

incidência no caso em escrutínio. Os efeitos da declaração de invalidade do TJUE no 

reenvio são restritos e não revogam, não afetam a vigência, não anulam
232

 a norma 

secundária
233

. 

Quanto à obrigatoriedade ou à faculdade de reenviar, em que pese certa divisão 

doutrinária, em geral, o reenvio interpretativo é obrigatório sempre que a futura decisão 

seja definitiva, não comporte recurso
234

. Logo, pelo oposto, se for recorrível, é facultado 

o reenvio de interpretação, haja vista a possibilidade de reforma. A compulsoriedade 

liga-se dependentemente à irrecorribilidade. Reitere-se que, de todo modo, se o juiz 

decidir reenviar, ficará vinculado ao prolatar do TJUE. 

                                                 
228

 Poderá, por outro lado, deixá-la de lado, se não vislumbrar tratar-se de hipótese de incidência dela. O 

ponto é: ser for utilizá-la, estará vinculado. 
229

 Os acórdãos emitidos pelo TJUE não têm sido objeto de apreciação de validade via reenvio 

prejudicial. Ver, por todos, ac. Wünschel. 
230

 Mais conhecida, familiar, imediata e até intuitiva. Enfim, mais acessível. 
231

 Que, igualmente, podem ser remetidas de ofício pelo juiz, conforme já exposto. 
232

 Mas conserva o efeito de dispensar, de facultar aos demais juízos nacionais o reenvio sobre sua 

validade da mesma matéria, propiciando a inaplicação contínua da norma, independentemente do 

fundamento (e, poder-se-ia dizer, em parte retirando sua eficácia). Ver ac. CILFIT. 
233

 Esse fenômeno, efeito anulatório erga omnes, só compete ao acórdão em Recurso de Anulação. 
234

 A parcela da doutrina divergente advoga que o reenvio só é obrigatório para os tribunais supremos. 

Contudo, o próprio TJUE já se pronunciou no ac. Costa/Enel, asseverando que, ainda nos tribunais a quo, 

quando não couber recurso, prevalece a compulsoriedade do reenvio. 
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No reenvio de validade, o funcionamento dissente. Se o tribunal nacional, ao 

examinar, de ofício ou provocado, a conformidade do ato derivado, reputá-lo válido, 

rejeitando os questionamentos, o reenvio é facultativo. É dizer, a presunção de validade 

- que equivale à ausência da dúvida constitutiva do reenvio - pelo juízo doméstico do 

direito da União significa sua manutenção na ordem jurídica, escusado incitar a 

interlocução com o TJUE. 

Todavia, se pendente à invalidade, o juiz, desde o primeiro grau, recorrível ou 

irrecorrível, é obrigado a remeter o assunto à competência consultiva do TJUE. Deve, 

mandatoriamente, reenviar, pois apenas a corte da União guarda competência de 

avaliação da legalidade dos atos derivados, o que também preserva a estabilidade, a 

previsibilidade, a eficácia, a efetividade, a vigência, a segurança, enfim, a uniformidade 

do sistema, ao evitar que juízos nacionais, dentro do mesmo ou em diferentes Estados-

membros, concluam de maneiras conflitantes: um pela validade, outro pela invalidade. 

Tal posicionamento foi fixado no acórdão Foto-Frost e recebeu contundentes críticas 

por extrapolar a letra do artigo 267, TFUE, que não define distinções na operação da 

prejudicial interpretativa ou de validade
235

. 

O efeito da manifestação pela invalidade vincula todo e qualquer tribunal 

nacional dos Estados-membros. Apesar de, à partida, o despacho decisório causar 

efeitos inter partes, “na prática, a decisão produz efeitos erga omnes na medida em que 

os tribunais supremos ficam dispensados [porém não impedidos
236

] do acatamento (...) 

de nova questão de apreciação de validade de um ato julgado inválido” (CAMPOS e 

CAMPOS, 2010, p. 439). Isso porque a declaração de invalidade no reenvio não exclui 

imediatamente a ilegalidade
237

, incumbindo às instituições unionistas adoção de novo 

ato que revogue o inválido ou via ajuizamento de Recurso de Anulação
238

. 

Portanto, o reenvio prejudicial, em ambas as modalidades, ademais de um 

poderoso instrumento de interlocução entre os tribunais da UE, típico e domésticos, que 

desenha o federalismo jurídico europeu; forma, também, a via de acesso direto do 

cidadão à justiça e ao direito da União, dentro do seu Estado-membro. 

                                                 
235

 Além de interferir dualmente na competência dos tribunais nacionais, autônomos para reconhecer a 

validade de um ato, mas não sua invalidade. Embora seja compreensível que, se não há dúvida, não se 

sustenta o reenvio. Se há dúvida, que esclareça o TJUE. 
236

 Os demais juízos nacionais podem ou não reenviar novamente a mesma matéria, com novos ou os 

mesmos fundamentos. 
237

 Suspende-lhe a eficácia. 
238

 Aí, sim, com efeitos ex tunc, modulados ou prospectivos, exigindo revisão de todos os atos jurídicos 

subsequentes, decorrentes do ato anulado. 
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Surge-nos nitidamente a compleição federalista judicial da UE. Não obstante, 

ainda, toda a sistemática materialmente considerada do Espaço de Liberdade, Segurança 

e Justiça referente à cooperação interjurisdicional em matéria civil, penal e 

administrativa (policial), nos eixos do controle das fronteiras externas, do 

reconhecimento mútuo, da imigração, da liberdade de circulação, do combate à 

criminalidade internacional.  

Tal sistemática, igualmente, concorre para a compleição federalista que 

identificamos. 

 

 

2.1.2 A compleição federalista à luz da cooperação interjurisdicional na UE 

e a paulatina queda das fronteiras jurídicas internas. 

 

A atual regência desse espaço
239

 está contida no Título V, a iniciar pelo artigo 

67, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que determina
240

: 

 

1. A União constitui um espaço de liberdade, segurança e justiça, no 

respeito dos direitos fundamentais e dos diferentes sistemas e tradições 

jurídicos dos Estados-Membros. (...) 3. A União envida esforços para garantir 

um elevado nível de segurança, através de medidas de prevenção da 

criminalidade, do racismo e da xenofobia e de combate contra estes 

fenômenos, através de medidas de coordenação e de cooperação entre 

autoridades policiais e judiciárias e outras autoridades competentes, bem 

como através do reconhecimento mútuo das decisões judiciais em matéria 

penal e, se necessário, através da aproximação das legislações penais. 4. A 

União facilita o acesso à justiça, nomeadamente através do princípio do 

reconhecimento mútuo das decisões judiciais e extrajudiciais em matéria 

civil. (grifado) 

 

 

Portanto, para alcançar o cumprimento da norma expressa do direito originário, 

regulamentando-a, e diante das “quatro liberdades” 
241

, foi incontornável a criação de 

                                                 
239

 Sem embargo de demais órgãos, agências e expedientes, cuja atuação abrange matérias da cooperação, 

como a Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade, a FRONTEX - Agência Europeia de Gestão da 

Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas, Agência Europeia dos Direitos Fundamentais, o 

domínio Justiça e Assuntos Internos do Conselho da União Europeia, a Direção Geral de Justiça da 

Comissão Europeia, Comissões do Parlamento Europeu, etc. 
240

 O item 2 do dispositivo fixa que “a União assegura a ausência de controles de pessoas nas fronteiras 

internas e desenvolve uma política comum em matéria de asilo, de imigração e de controle das fronteiras 

externas que se baseia na solidariedade entre Estados-Membros e que é equitativa em relação aos 

nacionais de países terceiros. Para efeitos do presente título, os apátridas são equiparados aos nacionais de 

países terceiros.”. 
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instituições e categorias atinentes à cooperação processual em matéria civil
242

, penal e 

administrativa
243

. 

Admitida a inadequação da cooperação interjurisdicional tradicional para 

atender à realidade integracionista europeia
244

, tem-se o nascimento de duas 

                                                                                                                                               
241

 A saber, da circulação de pessoas; de estabelecimento; de prestação de serviços; e de circulação de 

capitais (CAMPOS e CAMPOS, 2010, p. 552). 
242

 Conquanto essencial, a cooperação em matéria civil na União Europeia não é objeto imediato deste 

artigo, dado que a compreensão das suas normas é apreendida pela leitura direta dos textos que a regulam. 

Por isso, bastando sua consulta, seria esforço fastidioso insistir na reprodução das regras acerca da 

distribuição e atribuição de competências ou da lei aplicável em cada caso... Oferecemos, 

alternativamente, explicação summaria causa do tema, como estímulo ao estudo dos diplomas 

referenciados adiante, cuja apreciação recomendamos fortemente. Depois da Convenção de Bruxelas de 

1968, o marco da cooperação civil (sem prejuízo da penal) na UE começou a ser renovado pelo Conselho 

de Tampere, Finlândia, em 1999, com destaque para o item B, VI, ponto 34 e VII, pontos 38 e 39 das 

Conclusões do Conselho que exortaram a Comissão a apresentar proposta no sentido de reduzir os 

trâmites intermediários para reconhecimento e execução de decisão ou sentença de Estado-membro. Os 

ministros, reunidos no Conselho, propuseram, ainda, que essa redução fosse gradual e iniciasse já para 

ações comerciais ou consumeristas de pequeno valor e em certas sentenças no domínio do direito de 

família, como sobre pensões e visitas. Pelas Conclusões, decisões em tais matérias seriam imediatamente 

incluídas no regime de reconhecimento automático. Nos demais pontos mencionados, houve solicitação 

por nova legislação para cooperação judiciária, com reforço de acesso à justiça; bem como o pedido por 

um estudo sobre aproximação das legislações em matéria civil dos Estados-membros, a fim de favorecer 

o andamento e o funcionamento dos processos civis. Nesse contexto, foram editados o Regulamento 

44/2001, conhecido como Bruxelas I, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução 

de decisões em matéria civil e comercial; o Regulamento (CE) 1347/2000, Bruxelas II, relativo à 

competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial e de regulação do 

poder paternal em relação a filhos comuns do casal, que foi revogado pelo Regulamento (CE) 2201/2003, 

Bruxelas II-bis, que versa sobre o mesmo; o Regulamento (CE) 2116/2004, que alterou o Regulamento 

anterior, Bruxelas II-bis. Além desses, temos o Regulamento (CE) 4/2009, relativo à competência, à lei 

aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações 

alimentares; o Regulamento (CE) 662/2009, que estabelece um procedimento para negociação e 

celebração de acordos entre Estados-membros e países terceiros relativamente a determinadas matérias 

referentes à lei aplicável às obrigações contratuais e extracontratuais; o Regulamento (CE) 664/2009, que 

estabelece um procedimento para a negociação e a celebração de acordos entre Estados-Membros e países 

terceiros relativamente à competência, ao reconhecimento e à execução de sentenças e decisões em 

matéria matrimonial, de responsabilidade parental e de obrigações de alimentos, bem como à lei aplicável 

em matéria de obrigações de alimentos; o Regulamento 1259/2010, que cria uma cooperação reforçada no 

domínio da lei aplicável em matéria de divórcio e separação judicial; o Regulamento 650/2012, relativo à 

competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e execução das decisões, e à aceitação e execução dos 

atos autênticos em matéria de sucessões e à criação de um Certificado Sucessório Europeu. Este 

Regulamento facilita a vida dos cidadãos europeus, com regras comuns que permitem fácil identificação 

da autoridade competente e a lei aplicável à totalidade dos bens de uma sucessão, independentemente do 

local em que estejam situados. Além de melhor garantir os direitos dos herdeiros, legatários e outros 

interessados, o regulamento permite a escolha da lei que regerá a transmissão do conjunto de bens, 

tornando mais serena a sucessão; o Regulamento 1215/2012 que reformulou o regime geral de 

competência, reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial; o Regulamento 

156/2012 e o Regulamento 566/2013, que alteram o Regulamento 44/2001 para esclarecer regras de 

competência nacionais. Invocamos, por fim, o Plano de Ação de Viena, de 1998; o Programa de Haia e o 

Plano de Ação de aplicação do Programa de Haia, de 2005; e o Programa de Estocolmo e o Plano de 

Ação do Programa de Estocolmo, de 2010, vigente até 2014. 
243

 Como a EUROPOL - Serviço Europeu de Polícia, agência da União responsável por fortalecer o 

cumprimento do direito unionista. Sua importância está em se tratar de modalidade de cooperação (inter-

)administrativa do bloco integracionista. Ver artigos 87, 88 e 89, do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia; ou o Sistema de Informação Schengen - SIS, base de dados relativa à busca, apreensão 

ou detenção de bens e pessoas, já em sua Em sua segunda geração, o SIS II, desenvolvido a partir do 

Regulamento CE/2424/2001. 
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instituições-chave para conformação de um regime cooperativo próprio, quais sejam, a 

Rede Judicial Europeia
245

 e a Eurojust. 

Fundada pela Ação Comum 98/428/JAI, de junho de 1998, em seguimento ao 

Plano de Ação de Combate ao Crime Organizado, a Rede Judicial (ou Judiciária) 

Europeia foi o primeiro desenho de cooperação a ganhar vigência operacional na UE. 

Com vistas a reforçar seu desempenho, em 2008, entrou em vigor a Decisão 

2008/976/JAI, novo diploma normativo concernente à RJE, aprimorando o anterior. 

Logo em seu artigo 1º, determina que se trata de uma “rede de pontos de contato 

judiciários entre os Estados-membros” e no artigo 4º define que “pontos de contato são 

intermediários ativos que têm por função facilitar a cooperação judiciária entre os 

Estados-membros”. Ainda de acordo com a Decisão 2008/976, a RJE funciona em três 

vertentes: I) estabelecimento de contato entre os representantes em cada Estado; II) 

organização de reuniões periódicas; e III) fornecimento permanente e atualizado de 

informações.  

Objetivamente, na forma do art. 4º, n. 2, fica estipulado que os pontos de contato 

devam fornecer às autoridades judiciárias locais, aos pontos de contato de outros 

Estados-membros e às autoridades judiciárias desses Estados todas as informações 

jurídicas e práticas que sejam necessárias para preparar eficazmente eventual pedido de 

cooperação. 

O conteúdo das informações do âmbito da RJE diz respeito, sobretudo, à 

identificação pela autoridade emissora de uma diligência de cooperação dentro da UE 

de qual é a autoridade competente para processá-la ou executá-la no Estado-membro 

destinatário, destacando também instrumentos que aplicam o princípio do 

reconhecimento mútuo das decisões judiciais. 

A RJE agiliza os procedimentos e provê auxílio técnico para consecução bem 

sucedida das diversas modalidades de cooperação interjurisdicional exclusivamente em 

matéria penal. É, pois, um veículo catalisador da transmissão acessório-formal dos atos 

jurídico-processuais materiais entre os Estados-membros do Espaço de Liberdade, 

Segurança e Justiça da União Europeia, envolvidos em qualquer hipótese de cooperação 

criminal. 

                                                                                                                                               
244

 RODRIGUES, Anabela Miranda. A emergência de um ‘Direito Penal Europeu’ – questões urgentes 

de política criminal, op. cit., p 150. 
245

 Está claro que cuidaremos da RJE penal, mas que fique consignado que existe a RJE em matéria civil 

(e comercial) - inspirada na primeira – e foi criada pela Decisão 2001/470/CE e modificada pela Decisão 

568/2009/CE. 
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Dentre demais aspectos constantes da norma, cumpre sublinhar a privilegiada 

relação prevista entre a RJE e a Eurojust. O art. 10 da referida Decisão descreve que 

ambas manterão entre si consultas e complementaridade, com a adoção das medidas 

adiante listadas. A RJE deve facultar à Eurojust as informações de que dispuser, além de 

fazer com que seus pontos de contato informem aos membros da Eurojust sobre todos 

os casos que puderem ser mais pertinentemente por esta. Em tempo, os membros da 

Eurojust devem poder participar, a convite, das reuniões da RJE, convocadas e mantidas 

por ela. 

Ao passo que a Eurojust, regida inicialmente pela Decisão 2002/187/JAI, 

posteriormente emendada pela Decisão 2003/659/JAI e finalmente concatenada pela 

Decisão 2009/426/JAI, compõe-se, conforme o art. 2º, de membros nacionais 

designados por cada Estado-parte, que seja procurador, juiz ou oficial de polícia com 

poderes equivalentes. Também poderá destacar, para exercer funções compatíveis, 

magistrados de ligação
246

 em Estados terceiros. 

As atribuições de suas peças desenvolvem-se em sede das investigações e 

procedimentos penais que vinculem dois ou mais Estados-partes quanto a graves formas 

de criminalidade, com relevo para a organizada, e concentram incentivo na coordenação 

a seu combate; no aprimoramento da execução de pedidos de cooperação e de decisões 

na matéria, com atenção, em boa medida, ao reconhecimento mútuo; não obstante 

outras formas de apoio às autoridades dos Estados-membros em causa. O mesmo se 

aplica se as partes forem Estado-membro e Estado terceiro ou Estado-membro e a 

União
247

. 

Em obediência ao art. 4º da Decisão 2009/426, a Eurojust é competente para agir 

em relação às infrações nas quais a Europol esteja investida e outras transgressões com 

aquelas conexas. Entretanto, sob solicitação de autoridade competente de Estado-

membro, poderá complementarmente prestar assistência em casos diversos. 

Sem embargo, a Eurojust funciona ainda quando houver conflito de competência 

para realização de uma investigação ou deflagração de procedimento penal. Nessa 

                                                 
246

 A figura do magistrado de ligação apareceu na Ação Comum 96/277/JAI, de 22 de abril de 1996. 

Magistrados de ligação são magistrados ou funcionários especialmente conhecedores dos processos de 

cooperação interjurisdicional. Suas funções incluem todas as atividades que objetivam acelerar e 

favorecer, mediante estabelecimento de contatos diretos com os serviços e autoridades competentes, todas 

as formas de cooperação em matéria penal e, eventualmente, civil. A ideia central que levou à sua criação 

consiste em aumentar a rapidez e a eficácia da cooperação judiciária e favorecer a troca de informações 

relativas aos sistemas jurídicos e judiciários dos Estados-membros e seus respectivos funcionamentos. 

Ver artigo 27-A da Decisão 2009/426/JAI. 
247

 Nessa situação, exige-se pedido de uma autoridade ou do Estado-membro ou da Comissão Europeia. 
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circunstância, o órgão colegiado da instituição elaborará e emitirá parecer não 

vinculante, indicando solução à pendência incidental
248

. 

Com efeito, a Decisão apresenta todas as possibilidades de sua incidência e 

aplicação, com a devida demarcação dos procedimentos para cada, pelo que sua leitura 

permite dimensionar a grandiosidade arquitetônica levada a efeito nas incontáveis 

conjunturas que possam emergir no quadro da cooperação interjurisdicional
249

. 

Por certo, dada a relevância do assunto, o direito originário da UE, ou seja, os 

Tratados, haveriam de incluir essa pauta. E assim, de fato, o fizeram, no Tratado de 

Lisboa, que reapresentou os art. 85 e 86, do Tratado sobre o Funcionamento da UE, 

descrevendo as coordenadas gerais da Eurojust
250

. 

                                                 
248

 Ver artigos 7º e 8º da Decisão 2009/426/JAI. 
249

 Estamos a falar desde acesso e proteção de dados pessoais até coordenação de sistema de bases de 

dados, passando pela existência de uma comissão permanente para cuidar de emergências e pela Instância 

Comum de Controle, responsável interna por fiscalizar as atividades da própria Eurojust. 
250

 Art. 85: 1. A Eurojust tem por missão apoiar e reforçar a coordenação e a cooperação entre as 

autoridades nacionais competentes para a investigação e o exercício da ação penal em matéria de 

criminalidade grave que afete dois ou mais Estados-Membros ou que exija o exercício de uma ação penal 

assente em bases comuns, com base nas operações conduzidas e nas informações transmitidas pelas 

autoridades dos Estados-Membros e pela Europol. Neste contexto, o Parlamento Europeu e o Conselho, 

por meio de regulamentos adotados de acordo com o processo legislativo ordinário, determinam a 

estrutura, o funcionamento, o domínio de ação e as funções da Eurojust. As funções da Eurojust podem 

incluir: a) A abertura de investigações criminais e a proposta de instauração de ações penais conduzidas 

pelas autoridades nacionais competentes, em especial as relativas a infrações lesivas dos interesses 

financeiros da União; b) A coordenação das investigações e ações penais referidas na alínea a); c) O 

reforço da cooperação judiciária, inclusive mediante a resolução de conflitos de jurisdição e uma estreita 

cooperação com a Rede Judiciária Europeia. Esses regulamentos definem igualmente as modalidades de 

associação do Parlamento Europeu e dos Parlamentos nacionais à avaliação das atividades da Eurojust. 2. 

No âmbito do exercício das ações penais a que se refere o n.1 e sem prejuízo do artigo 86, os atos oficiais 

de procedimento judicial são executados pelos agentes nacionais competentes. 

Art. 86: 1. A fim de combater as infrações lesivas dos interesses financeiros da União, o Conselho, por 

meio de regulamentos adotados de acordo com um processo legislativo especial, pode instituir uma 

Procuradoria Europeia a partir da Eurojust. O Conselho delibera por unanimidade, após aprovação do 

Parlamento Europeu. Caso não haja unanimidade, um grupo de pelo menos nove Estados-Membros pode 

solicitar que o projeto de regulamento seja submetido ao Conselho Europeu. Nesse caso, fica suspenso o 

processo no Conselho. Após debate, e havendo consenso, o Conselho Europeu, no prazo de quatro meses 

a contar da data da suspensão, remete o projeto ao Conselho, para adoção. No mesmo prazo, em caso de 

desacordo, e se pelo menos nove Estados-Membros pretenderem instituir uma cooperação reforçada com 

base no projeto de regulamento em questão, esses Estados-Membros notificam o Parlamento Europeu, o 

Conselho e a Comissão em conformidade. Nesse caso, considera-se que foi concedida a autorização para 

proceder à cooperação reforçada referida no n. 2 do artigo 20 do Tratado da União Europeia e no n. 1 do 

artigo 329 do presente Tratado, e aplicam-se as disposições relativas à cooperação reforçada. 2. A 

Procuradoria Europeia é competente para investigar, processar judicialmente e levar a julgamento, 

eventualmente em articulação com a Europol, os autores e cúmplices das infrações lesivas dos interesses 

financeiros da União determinadas no regulamento a que se refere o n.1. A Procuradoria Europeia exerce, 

perante os órgãos jurisdicionais competentes dos Estados-Membros, a ação pública relativa a tais 

infrações. 3. Os regulamentos a que se refere o n.1 definem o estatuto da Procuradoria Europeia, as 

condições em que esta exerce as suas funções, as regras processuais aplicáveis às suas atividades e as que 

regem a admissibilidade dos meios de prova, bem como as regras aplicáveis à fiscalização jurisdicional 

dos atos processuais que a Procuradoria Europeia realizar no exercício das suas funções. 4. O Conselho 

Europeu pode, em simultâneo ou posteriormente, adotar uma decisão que altere o n. 1, de modo a tornar 

as atribuições da Procuradoria Europeia extensivas ao combate à criminalidade grave com dimensão 
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Por fim, é preciso examinar a abertura da Eurojust à celebração de acordos com 

Estados-terceiros ou organismos internacionais, em consonância com o artigo 26-A e o 

artigo 27-B da Decisão em comento. Assim, após consulta à Instância Comum de 

Controle e aprovação pelo Conselho, a Eurojust poderá celebrar acordos com diferentes 

entidades, fora do bloco, no sentido de trocar informações, incluídos dados pessoais, de 

destacamento de pessoal, agentes ou magistrados de ligação.  

Já se um Estado-terceiro solicitar execução de pedido(s) de cooperação em pelo 

menos dois Estados-membros, e desde que tal(is) pedido(s) façam parte da mesma 

investigação, a Eurojust poderá, depois de obter a concordância dos Estados-membros 

envolvidos, coordená-la. Em todo caso, também poderá facilitar a cooperação entre os 

Estados emissor e executante(s)
251

.  

Importa anotar que a Eurojust mantém pontos de contato em 24 Estados-

terceiros, não membros
252

. Convém, igualmente, recordar que ambas, RJE e Eurojust, 

mantêm parceria e memorando de entendimento com a Rede Iberoamericana de 

Cooperação Jurídica Internacional – IberRed. 

Entretanto, a modalidade de cooperação interjurisdicional, possivelmente, mais 

emblemática da UE (ao lado do Reenvio) seja a Euro-ordem ou Mandado de Detenção 

Europeu
253

, instituído e regulado, além dos Tratados, pela Decisão 2002/584/JAI. Isso 

porque caminhou firmemente na direção do já aludido sistema de livre circulação das 

decisões judiciais, ainda por efetivar, revolucionou o regime da entrega/extradição na 

cultura tradicional europeia ao redesignar a ideia e os limites de estrangeiro x nacional. 

Instigante em termos penais e de direitos fundamentais, que são intimamente ligados, ao 

promover a dispensa de dupla incriminação e a relativização, por meios de requisitos 

expressos na legislação, do juízo de delibação para emissão e execução do Mandado. As 

consequências para a harmonização constitucional são imediatas. 

                                                                                                                                               
transfronteiriça, e que altere em conformidade o n.2 no que diz respeito aos autores e cúmplices de crimes 

graves que afetem vários Estados-Membros. O Conselho Europeu delibera por unanimidade, após 

aprovação do Parlamento Europeu e após consulta à Comissão. 
251

 Ver, a propósito de questões práticas de sua concretização, o Documento 12479/10 do Conselho da 

União Europeia. 
252

 Albânia, Argentina, Bósnia e Herzegovina, Canadá, Egito, Macedônia, Islândia, Croácia, Israel, Japão, 

Coreia, Liechtenstein, Moldávia, Mongólia, Montenegro, Noruega, Rússia, Sérvia, Cingapura, Suíça, 

Tailândia, Turquia, Ucrânia e Estados Unidos. 
253

 Sem prejuízo da cooperação em matéria de obtenção de meios de prova. Ver art. 81,  2, d, TFUE. 
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Como se sabe, na extradição, um requisito essencial para o cumprimento da 

entrega do indivíduo é, em regra
254

, sua nacionalidade. Isto é, independentemente dos 

fatos ensejadores da extradição - válidos ou não, legítimos ou não -, se tiverem sido 

cometidos por nacional originário do país a que é solicitada a extradição, esta não se 

homologaria. Assim, neste contexto de mundo de fronteiras permeáveis, prescinde de 

sentido a proteção de agente de fato criminoso em razão do critério geracional, ainda 

que, às vezes, apenas formal. Em verdade, aflui, no extremo, para exacerbação das 

lógicas nacionalistas e de viés xenófobo.  

No passado, um espanhol e um chinês, tendo cometido a mesma conduta delitiva 

em Portugal e capturados após fugir para o país vizinho, teriam destinos diversos: a 

extradição só recairia contra o sino. Ou, ainda, tampouco recairia contra um alemão que 

voltasse ao seu país, após o cometimento de crime na Áustria, o que, por sua vez, 

demonstrava a ausência de solidariedade e cooperação leal entre os Estados-membros, 

princípios fundantes da UE. Não havia, portanto, nessa matéria, caráter de real união no 

bloco. 

Dessa maneira, dentro do espaço comum da UE, notabilizado pela releitura do 

papel dos passaportes nacionais, a partir da introdução da cidadania reflexa europeia
255

, 

não caberia outro caminho, senão extinguir o escudo protetivo da não-

responsabilização. Foi o que coube ao Mandado de Detenção Europeu – Euro-ordem. 

Para tanto, é essencial contar com mecanismos de cooperação dentro de um 

modelo integracionista que, com efeito, se diferencia por sua natureza. Afinal, de muito 

pouco valeria o Espaço de Livre Circulação (de pessoas, bens, serviços, capitais), caso 

inexistisse também um sistema jurisdicional harmonizado e sem fronteiras, preparado 

para estabilizar os litígios decorrentes envolvendo Estados-membros componentes de 

uma ordem única-comum e indivíduos que partilham o mesmo status da cidadania 

derivada
256

. 
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 Salvo exceções em que se admite a entrega de nacional naturalizado e, até mesmo, a de nacional 

originário. 
255

 Sugerimos: RICHTER, Thomas; SCHMIDT, Rainer (org.). Integração e cidadania europeia. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 
256

 Na dicção do artigo 20, item 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia: “É instituída a 

cidadania da União. É cidadão da União qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-

Membro. A cidadania da União acresce à cidadania nacional e não a substitui.”.  
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Antes, o Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça não se realizava por 

completo
257

. Até que “a concepção de auxílio judiciário que os Estados-membros se 

prestam mutuamente, baseada na ideia de que a soberania penal termina nos limites do 

seu território (...) foi substituída por relações de parceiros entre Estados-membros de 

uma União” (RODRIGUES, 2003, p. 148)
258

. 

Em consonância com o novo cenário já delineado, adotou o Conselho da União 

Europeia a Decisão 2002/584/JAI que versa sobre o mandado de detenção europeu e seu 

procedimento. Em seu rol inaugural de considerações, expôs no item 5 a necessidade de 

se criar um sistema de livre circulação das decisões judiciais, trazendo sua definição 

logo no artigo 1º:  

         

Definição de mandado de detenção europeu e obrigação de o executar. 1. O 

mandado de detenção europeu é uma decisão judiciária emitida por um 

Estado-Membro com vista à detenção e entrega por outro Estado-Membro 

duma pessoa procurada para efeitos de procedimento penal ou de 

cumprimento de uma pena ou medida de segurança privativas de liberdade. 

(...) 

        

 

A Euro-Ordem não é aplicável a qualquer fato punido pelo direito penal, sendo 

necessário que se configurem suas hipóteses de cabimento. Assim, aduz o nº 1, do 

artigo 2º, que para ser emitida, é suficiente que o fato seja punível apenas no Estado de 

emissão, não precisando haver, de maneira inédita, segundo o regime geral, a dupla-

incriminação. Ademais, quando se tratar de condenação privativa de liberdade (pena ou 

medida de segurança), faz-se necessária sua duração máxima não ser inferior a 12 meses 

para que seja cabível o mandado de detenção; ou, em outro turno, se decretada pena ou 

imposta medida de segurança outras, por sanções não inferiores a quatro meses. 

                                                 
257

 Esclarece-se: um indivíduo cometia um crime na Áustria, seguia para a Itália e a ocorrência era tratada 

em sede nacional e intergovernamental, e não supranacional do bloco, apesar de oferecer risco todos os 

países acessíveis, abrangidos pela livre circulação de pessoas. 
258

 “O reconhecimento mútuo não é (não deve ser) realizável sem harmonização” (RODRIGUES, 2003, p. 

152). A autora assim declara sensivelmente em relação à cultura penal de valores, ou seja, sobre a 

necessidade de definição de que tipo de direto penal prevalecerá na União. Será preventivo, no sentido de 

operar antes do cometimento do crime? Será meramente repressivo, policialesco? Seguirá os direitos 

fundamentais a todos os envolvidos? No entanto, a reflexão atende a todos os critérios da cooperação 

interjurisdicional, eis que se trata de aproximações de culturas e tradições jurídicas. Note-se que o 

emprego da expressão reconhecimento mútuo transmite também, em sentido amplo, uma premissa, um 

valor, um princípio ao sistema e todas as modalidades de cooperação. 
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A continuação, o nº 2 do mesmo artigo traz taxativamente as infrações que 

dispensam a dupla-incriminação
259

. Nos casos ali arrolados, basta que o fato seja 

considerado punível com pena ou medida de segurança privativa de liberdade com 

duração máxima não inferior a três anos no Estado-Membro que emite a ordem de 

entrega. O conteúdo de tal dispositivo gerou controvérsias e crítica de uma parcela 

doutrinária, por ir além de simplesmente colocar o princípio da legalidade em xeque, 

nas palavras de Angel Sánchez Legido:  

 

Se trata, más bien, de cuestionar la obligación de los Estados miembros de 

poner su aparato represivo al servicio de pretensiones penales de otros 

Estados miembros que sean manifiestamente contrarias al sistema de valores 

debatido, negociado y consensuado por su parlamento. (LEGIDO, 2007). 

  

Por outro lado, todavia, a crítica parece desconsiderar os critérios de 

Copenhague, as aproximações legislativas, a abrangência do Espaço comum de 

Liberdade, Segurança e Justiça, com a livre circulação, e o sentido da União política, em 

que pese a UE não ter atribuída competência em matéria penal - que lhe faz 

considerável falta - e, eventualmente, manipular a incidência das garantias 

fundamentais
260

. 

Já o item 4 do art. 2º possibilita excepcionar a dispensa da dupla incriminação, 

ou seja, fazer com que se proceda ao seu preenchimento e controle, porque prescreve 

que, no que toca às violações ausentes da lista do item 2 do referido artigo, a entrega 

poderá ficar sujeita à condição de as condutas constituírem crime nos termos do direito 

do Estado-membro de execução. 

A preocupação em eliminar o instituto da extradição entre os Estados-Membros 

da UE, substituindo-o por um sistema de entrega entre autoridades judiciais, foi exposta 

no item 11 das considerações iniciais do título. De forma que estabelece o artigo 31 que, 

a partir de (desde) 1º de janeiro de 2004, estão suprimidas as disposições em matéria de 

extradição.  

A extradição possui evidente caráter político, eis que baseada em protocolos de 

reciprocidade e, igualmente, diante do caráter discricionário do poder exercido pelo 

                                                 
259

 “A ausência de controle da dupla incriminação representa (...) a aceitação da validade do sistema de 

valores dos outros Estados-membros (...) a passagem de um imperialismo de soberanias para um 

reconhecimento mútuo de soberanias limitadas” (RODRIGUES, 2003, p. 153). 
260

 Como em relação aos (i)migrantes em situação irregular. Lembrando que “o princípio da abolição da 

dupla incriminação (...) pode ocultar uma tendência para privilegiar um espaço penal europeu repressivo: 

não interesse que crime é, interessa que é crime” (ibidem).  
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Executivo quando da decisão final. E é de forma antagônica que se configura a Euro-

Ordem, mecanismo fundamentalmente judicial, afinal, conforme se extrai dos artigos 1º, 

6º e 9º, o poder de decisão foi concentrado nos órgãos judiciários. Em resposta às 

frustrações de tentativas de extradição “falhadas”, eliminou-se quase totalmente a 

intervenção política. A emissão da ordem de entrega, sua execução, a recusa 

fundamentada, a transmissão da ordem para a autoridade jurisdicional competente para 

o cumprimento passam a ser atos exclusivos do domínio judiciário, tornando o 

procedimento mais objetivo e revestindo-o de legalidade.  

Interessa trazer à baila a preocupação em garantir a sintonia do instrumento em 

análise com os direitos fundamentais, sendo vedada sua utilização para perseguir 

indivíduos tendo por base procedimento atentatório às liberdades públicas. Contudo, 

apesar desse notável esforço, nos deparamos com a parte final do item 2, do artigo 31, 

que confere aos Estados-Membros a possibilidade, mediante convênios que aprofundem 

a finalidade a que se destina a Decisão 2002/584 e simplifiquem tanto mais os processos 

de entrega de pessoas procuradas, de estabelecer prazos mais curtos, de alargar o rol de 

infrações penais do artigo 2º, de limitar os motivos de recusa de execução e de reduzir a 

duração mínima da pena privativa de liberdade necessária para cabimento do mandado 

de detenção, restando clara a afronta ao principio da prevalência do direito mais 

protetivo.  

Adiante, é possível que sobrevenha recusa da autoridade judiciária em executar 

um mandado de detenção europeu, que deverá ser sempre fundamentada, conforme o nº 

6, do artigo 17. Para tanto, previu a Decisão 2002/584/JAI em seus artigos 3º e 4º os 

motivos que justificam a recusa. O primeiro traz motivos de não execução obrigatória, 

hipótese em que a execução passa a ser vedada
261

; o segundo elenca motivos de recusa 

facultativa
262

, trazendo, por exemplo, no nº 7, ofensa à competência penal exclusiva. 

                                                 
261

 Art. 3º: A autoridade judiciária do Estado-Membro de execução (a seguir designada “autoridade 

judiciária de execução”) recusa a execução de um mandado de detenção europeu nos seguintes casos: 1. 

Se a infração na origem do mandado de detenção estiver abrangida por anistia no Estado-Membro de 

execução, quando este for competente para o respectivo procedimento penal nos termos da sua legislação 

penal; 2. Se das informações de que dispõe a autoridade judiciária de execução resultar que a pessoa 

procurada foi definitivamente julgada pelos mesmos fatos por um Estado-Membro, na condição de que, 

em caso de condenação, a pena tenha sido cumprida ou esteja atualmente em cumprimento ou não possa 

já ser cumprida segundo as leis do Estado-Membro de condenação; 3. Se, nos termos do direito do 

Estado-Membro de execução, a pessoa sobre a qual recai o mandado de detenção europeu não puder, 

devido à sua idade, ser responsabilizada pelos fatos que fundamentam o mandado de detenção europeu. 
262

 Art. 4º: A autoridade judiciária de execução pode recusar a execução de um mandado de detenção 

europeu: 1. Se, num dos casos referidos no n. 4 do artigo 2o, o fato que determina o mandado de detenção 

europeu não constituir uma infração nos termos do direito do Estado-Membro de execução; todavia, em 

matéria de contribuições e impostos, de alfândegas e de câmbios, a execução do mandado de detenção 
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Outra questão bastante estimulante é relativa a mandados de detenção 

concorrentes ou de conflito entre este e um pedido de extradição. O artigo 16
263

 atribuiu 

à autoridade judiciária de execução o poder de tomada de decisão nas duas hipóteses, 

porém a vincula a circunstâncias como a gravidade do fato ou a natureza do mandado, a 

fim de embasá-la. Convém notar, na forma do artigo, que a autoridade judiciária de 

execução, antes de proferir sua decisão, pode solicitar parecer da Eurojust para instruí-

la. 

Dentre as inovações levadas a efeito para otimizar o processo de entrega, a 

fixação de prazos foi, sem dúvida, a mais marcante. O espírito da Euro-ordem se torna 

claro quando fazemos uma análise do artigo 17 em conjunto com o 23, imprime-se 

caráter de urgência ao mandado de detenção europeu e, através de breves prazos, dá-se 

agilidade e rapidez ao procedimento, garantindo seu cumprimento eficiente. Se o 

procurado consentir com sua entrega, começa imediatamente a contagem do prazo de 10 

                                                                                                                                               
europeu não pode ser recusada pelo fato de a legislação do Estado-Membro de execução não impor o 

mesmo tipo de contribuições e impostos ou não prever o mesmo tipo de regulamentação em matéria de 

contribuições e impostos, de alfândegas e de câmbios que a legislação do Estado-Membro de emissão; 2. 

Quando contra a pessoa sobre a qual recai o mandado de detenção europeu for movido procedimento 

penal no Estado-Membro de execução pelo mesmo fato que deter mina o mandado de detenção europeu; 

3. Quando as autoridades judiciárias do Estado-Membro de execução tiverem decidido não instaurar 

procedimento criminal, ou pôr termo ao procedimento instaurado, pela infração que determina o mandado 

de detenção europeu ou quando a pessoa procurada foi definitivamente julgada num Estado-Membro 

pelos mesmos fatos, o que obsta ao ulterior exercício da ação penal; 4. Quando houver prescrição da ação 

penal ou da pena nos termos da legislação do Estado-Membro de execução e os fatos forem da 

competência desse Estado-Membro nos termos da sua legislação penal; 5. Se das informações de que 

dispõe a autoridade judiciária de execução resultar que a pessoa procurada foi definitivamente julgada 

pelos mesmos fatos por um país terceiro, na condição de que, em caso de condenação, a pena tenha sido 

cumprida ou esteja atualmente em cumprimento ou não possa já ser cumprida segundo as leis do país de 

condenação; 6. Se o mandado de detenção europeu tiver sido emitido para efeitos de cumprimento de uma 

pena ou medida de segurança privativas de liberdade, quando a pessoa procurada se encontrar no Estado-

Membro de execução, for sua nacional ou sua residente e este Estado se comprometa a executar essa pena 

ou medida de segurança nos termos do seu direito nacional; 7. Sempre que o mandado de detenção 

europeu disser respeito a infração que: a) Segundo o direito do Estado-Membro de execução, tenha sido 

cometida, no todo ou em parte, no seu território ou em local considerado como tal; ou b) Tenha sido 

praticada fora do território do Estado-Membro de emissão e o direito do Estado-Membro de execução não 

autorize o procedimento penal por uma infração idêntica praticada fora do seu território. 
263

 Art. 16: 1. Se vários Estados-Membros tiverem emitido um mandado de detenção europeu contra a 

mesma pessoa, a decisão sobre qual dos mandados de detenção europeus deve ser executado é tomada 

pela autoridade judiciária de execução, tendo devidamente em conta todas as circunstâncias e, em 

especial, a gravidade relativa e o lugar da prática das infrações, as datas respectivas dos mandados de 

detenção europeus, bem como o fato de o mandado ter sido emitido para efeitos de procedimento penal 

ou de cumprimento de uma pena ou medida de segurança privativas de liberdade. 2. A autoridade 

judiciária de execução pode solicitar o parecer da Eurojust para efeitos da tomada de decisão a que se 

refere o n.1. 3. Em caso de conflito entre um mandado de detenção europeu e um pedido de extradição 

apresentado por um país terceiro, a decisão relativa a saber se deve ser concedida prioridade ao mandado 

de detenção europeu ou ao pedido de extradição é tomada pela autoridade competente do Estado-Membro 

de execução, tendo em devida consideração todas as circunstâncias, em especial as referidas no n. 1, bem 

como as que são mencionadas na convenção aplicável. 4. O presente artigo não prejudica as obrigações 

dos Estados-Membros decorrentes do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. 



106 

 

dias para decisão definitiva sobre o cumprimento do mandado. Nos demais casos, o 

prazo é de 60 dias, contados a partir da detenção do procurado. Excepcionalmente, 

haverá dilação do prazo por mais 30 dias. Enquanto aguarda a decisão de entrega, 

deverá ser tomada a oitiva em juízo do procurado-detido. A audição do indivíduo é 

absolutamente primordial, tributária dos direitos individuais, à vista das garantias 

fundamentais. 

Decidida a entrega, esta deve acontecer em, no máximo, 10 dias ao Estado 

emissor. Se for impossível, o que só se admite em casos de força maior, as autoridades 

judiciárias de emissão e de execução devem firmar nova data de entrega dentro de, no 

máximo, mais 10 dias. O mesmo fica estipulado se se aplicar suspensão temporária da 

entrega, cabível por motivos humanitários graves, como risco de vida ou à saúde do 

procurado. Logo que cessem tais motivos, a entrega deve ser planejada e executada. 

Findos todos esses prazos e dilações, se a pessoa ainda estiver detida, sob 

disponibilidade do juízo, deverá ser posta em liberdade imediatamente. 

Por último, dois artigos devem ser focalizados. O art. 26 fixa que, no instante da 

entrega, a autoridade de execução, que deteve o procurado, transmitirá todas as 

informações referentes ao tempo servido pelo indivíduo no período de detenção à 

autoridade emissora do mandado, em que tramita o processo “principal”. Isso para fins 

de dedução integral do que já tiver sido cumprido, em passando, a posteriori, eventual 

condenação privativa de liberdade. 

Finalmente, sem prejuízo de demais disposições periféricas, o artigo 29 institui 

que os bens que sirvam de prova ou tenham sido adquiridos pela pessoa procurada 

como resultado, na sequência da infração, são atingidos pelo mandado e poderão, de 

ofício ou a pedido, ser apreendidos e remetidos ao Estado emissor. 

A título ilustrativo, mencionamos alguns casos concretos de aplicação dos 

mecanismos de cooperação interjurisdicional na UE
264

.  
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 Sobre a Europol, ver: Processo C-482/08 (Reino Unido v. Conselho); Processo C-137/09 (Josemans). 

Sobre a Eurojust, ver: Processo T-277/10 (K. v. Eurojust); Processo C-160/03 (Espanha v. Eurojust). 

Sobre o tema da cidadania reflexa, ver: Processo C-408/03 (Comissão v. Bélgica); Processo C-34/09 

(Ruiz Zambrano). Sobre a liberdade de estabelecimento, ver: Processo C-503/03 (Comissão v. Espanha); 

Processo C-420/07 (Apostolides). Sobre a cooperação em matéria civil, ver: Processo C-168/08 (Hadadi); 

Processo C-456/11 (Gothaer Allgemeine e o.); Processo C-256/09 (Purrucker); Processo C-68/07 

(Sundelind Lopez); Processo C-435/06; Processo C-419/11 (Česká spořitelna); Processo C-112/10 ( Zaza 

Retail); Processo C-148/02 (Garcia Avello); Processo C-154/11 (Mahamdia); Processo C-403/09 PPU 

(Detiček); Processo C-19/09 (Wood Floor Solutions Andreas Domberger) ; Processo C-412/10 

(Homawoo);  Processo C-325-11 (Alder e Alder); apenas para assinalar alguns, mais marcantes. 
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Destacamos, em separado, dois casos: o de Mamoun Darkazanli e o de Klaas 

Carel Faber. Ambos versam sobre a inaplicação da Decisão 2002/584, ou seja, do 

esvaziamento com a inexecução irrespaldada do mandado de detenção europeu.  

Se na extradição
265

 é incomum a entrega de nacional, na euro-ordem o 

destinatário é um de qualquer nacionalidade
266

. Nos dois casos, o inadimplemento da 

entrega e o descumprimento da Euro-ordem consistiram nesse dilema. Logo, sendo um 

indivíduo de qualquer nacionalidade o destinatário do mandado, era mesmo previsível 

alguma turbulência durante o período de acomodação à nova lógica da saída do 

território
267

, com a resistência à entrega de um nacional para outro Estado-membro 

julgá-lo. Em se tratando de estrangeiro, nacional de país terceiro, não membro da UE, 

obstáculo não subsiste, visto que não há constrangimento em submetê-lo a jurisdição 

alheia
268

. Por isso, toda interpretação e análise dos casos a seguir parte da premissa da 

cidadania europeia reflexa ou derivada. E as únicas hipóteses em que são admissíveis 

exceções à entrega do procurado, “nacional” da UE ou estrangeiro, encontram-se na 

própria Decisão e foram exploradas anteriormente. Salvo tais expressamente previstas 

exceções - ausentes nas situações de Darkazanli e Faber, que deveriam ter sido 

conduzidos -, a entrega é obrigatória. 

A não perder de vista que a Euro-ordem, como toda modalidade de cooperação, 

“encuentra su fundamento, de un lado, en la lucha contra el crimen (...) y, de otro, en el 

respecto a los derechos fundamentales y a las garantías jurídico-procesales”
269

 (LÓPEZ, 

2003, p. 29). 

Mamoun Darkazanli, nascido em Aleppo, Síria e também detentor de 

nacionalidade alemã, é procurado, suspeito de apoiar logística e financeiramente 
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 “La euroorden es un instrumento jurídico de los Estados que conforman la UE, consistente en la 

creación de un espacio de justicia, seguridad y libertad que permita la superación del clásico 

procedimiento de extradición (…) una resolución judicial dictada por en Estado miembro con vistas a la 

detención y la entrega por otro Estado miembro, de una persona buscada para el ejercicio de acciones 

penales o para la ejecución de una pena o medida de seguridad privativas de libertad”(LÓPEZ, 2003, p. 

29). 
266

 A incidência da Euro-ordem se dá em termos territoriais e não documentais. Dentro do Espaço de 

Liberdade, Segurança e Justiça, todos se submetem a eventual mandado de detenção, cidadãos europeus 

ou não. 
267

 Não cabendo referir à saída do “estrangeiro”... 
268

 Exige-se cautela para impedir que dê margem a seletividade de aplicação, especialmente, quanto ao 

imigrante de país terceiro, criminalizando-o e fazendo do instrumento uma “compensação” punitiva. 
269

 Assim, “la extradición ha quedado reducida, en Europa, a un sencillo procedimiento de entrega, 

gracias al cual, sin merma de los derechos fundamentales y garantías jurídico-procesales de los 

justiciables, los distintos países de la Unión, amparados en un sistema de confianza y solidaridad 

recíproca, podrán aproximarse a hacer efectiva la tan ambicionada Justicia Universal, concretada, de 

momento, en un espacio europeo de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales e inmediatez en la 

entrega” (ibídem).  
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atividades da Al Qaeda na Europa. Ele respondeu na Espanha, isto é, em ação em 

trâmite em juízo espanhol, então sob responsabilidade de Baltasar Garzón
270

, pelas 

acusações, que somam pena de até 12 anos de prisão. Assim, teve emitido contra si 

mandado de detenção, que culminou na sua apreensão, na Alemanha, em outubro de 

2004. 

No entanto, na Alemanha, país de uma de suas nacionalidades, Darkazanli não 

foi levado a julgamento ou sequer indiciado. De todo modo, foi cumprida a detenção em 

território alemão para atendimento da Euro-ordem. Acontece que a Constituição 

germânica proíbe a extradição de nacionais e, assim, na análise de mérito, o 

Bundesverfassungsgericht, tribunal constitucional federal alemão, sentenciou que o 

mandado reclamado pela Espanha violava a Carta e não seria aplicável no país
271

 e 

anulou o mandado. Ao arrepio do princípio do primado e do efeito direto. Em 

consequência, Darkazanli foi posto em liberdade. E, na verdade, o artigo 16 da 

Constituição alemã prevê que, em casos excepcionais, haverá, sim, extradição (entrega) 

de nacionais, contanto que seja para Estados-membros da UE - exatamente o caso – ou 

para tribunais internacionais. 

Inúmeras críticas foram levantadas contra a cúpula do judiciário da Alemanha, 

inclusive pelo poder executivo
272

 do país, em especial, o desrespeito à normativa da 

UE
273

. Mesmo porque não é preciso o fundamento jurídico constitucional de 

impossibilidade de extradição, já que se trata de instrumento distinto e integrante do 

espaço comum europeu, de que a Alemanha muito se vale. Diante da decisão, a 

Comissão Europeia exortou o país a adaptar sua legislação, de forma a ir ao encontro 

                                                 
270

 Magistrado da corte espanhola Audiência Nacional que, após acumular várias querelas judiciais por 

julgamentos sensíveis de questões políticas como a ditadura chilena, ao fim do qual decidiu pela 

condenação do ex-presidente Augusto Pinochet; como os crimes cometidos na Guerra Civil espanhola e 

pelo franquismo, foi acusado de prevaricação pela associação ultraconservadora Colectivo de 

Funcionarios Públicos Manos Limpias e afastado de suas funções em 2012.  
271

 Os atos normativos da UE (Tratados, Regulamentos, Decisões e Diretivas, que são vinculantes e 

obrigatórios; excluídos da lista as Recomendações e os Pareceres, que não o são), se contrários, opostos a 

quaisquer atos normativos nacionais, até constitucionais, não lhes revogam, porém lhe tiram eficácia, 

suspendendo-a e, em retirando sua incidência, prevalecem como aplicáveis aos casos concretos. Sob pena 

de se deflagrado o controle contencioso da UE. 
272

 A então Ministra da Justiça alemã, Brigitte Zypries, criticou duramente a decisão, asseverando que era 

um revés ao combate contra a criminalidade e o terrorismo e que provocaria uma maior burocratização 

dos processos de entrega. 
273

 Em condições normais, teria lugar o controle contencioso do direito da UE perante o TJUE. A 

Alemanha estaria suscetível de responder pela infração em sede da Ação por Descumprimento, 

expediente de controle exclusivo do comportamento dos Estados-membros (legitimados passivos) quanto 

à execução da normativa da UE. Contudo, a Decisão 2002/584 foi adotada ainda no âmbito do antigo 

terceiro pilar, intergovernamental, - estrutura completamente substituída com o Tratado de Lisboa - não 

permitindo à Comissão Europeia, detentora primeira, além dos próprios Estados-membros, da 

legitimidade processual ativa para propositura da ação de controle. 
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dos dispositivos unionistas, que desfrutam de primazia ou, ao menos, de preferência na 

aplicação. Como atenuante, pesa o fato de a tipificação “pertencer a organização 

terrorista” só foi criada e entrou em vigor em 2002 na Alemanha, enquanto os fatos 

imputados a Darkazanli remontam a 2001. 

De outro turno, Klaas Carel Faber, nasceu na Holanda e foi beneficiado por uma 

lei do Terceiro Reich que lhe concedeu nacionalidade alemã ao se juntar a Schutzstaffel 

durante a 2ª Guerra Mundial. Após fim do conflito, foi preso por crimes cometidos no 

campo de concentração de Westerbork, condenado à pena de prisão perpétua, em 1947, 

que cumpriu na Holanda até 1952, quando fugiu do cárcere da cidade de Breda para 

Essen, no território alemão, onde permaneceu pelo resto da vida. 

Em 2010, Faber, aos 88 anos, um dos nazistas mais procurados na lista do 

Centro Simon Wiesenthal, viu emitido mandado de detenção europeu pela Holanda para 

a Alemanha, solicitando sua entrega, com intuito de que terminasse de servir seu tempo 

de condenação. Sob o mesmo argumento da impossibilidade de entrega de nacionais, a 

Alemanha não acolheu a Euro-ordem. Um dos argumentos sustentados no mandado foi 

a invalidade da lei que havia conferido-lhe nacionalidade germânica, partindo do 

mesmo raciocínio esposado pela declaração de inconstitucionalidade pelo BVerfGE 

sobre a Lei de Cidadania do Reich, de 25 de novembro de 1941, que decretara a perda 

da nacionalidade alemã dos cidadãos que fugissem do país
274

. Ainda assim, a tese foi 

rejeitada. O rechaço não foi sequer acompanhado da continuação da pena na Alemanha. 

Desse modo, Faber viveu o restante dos seus dias, sem cumprir a pena fixada, até 

morrer em 2012.  

Em ambos os casos, persiste a indicação de que a falha em confirmar a Euro-

ordem frustra a satisfação da justiça e solapa a salvaguarda dos direitos fundamentais
275

, 

pelos quais estariam, é claro, abrangidos sem reservas Darkazanli e Faber, na condição 

de condenados
276

. Afinal, na UE - com ou sem federalismo pleno (ou no Mercosul - 

com ou sem supranacionalidade), a cooperação interjurisdicional
277

 não prospera sem 

harmonização. 
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 Claro está que o escopo era atingir os judeus e os grupos minoritários perseguidos. 
275

 Ainda que, em termos federais, o TJUE prescinda de uma seção recursal, uma câmara especializada 

para avaliar a parametricidade de ato nacional, servindo, inclusive, como mais um elemento 

harmonizador e de controle do cidadão. 
276

 Ainda que se possa discutir que tipo de punição, se alguma,é a mais consistente solução para as 

inerentes transgressões sociais. 
277

 Quando os litígios e conflitos jurídicos perdem o abrigo da jurisdição nacional, haja vista possuírem 

elementos que os vinculam não somente a um Estado, queda-se necessária uma atuação conjunta dos 



110 

 

2.2 As grandes liberdades e tensões das fronteiras do regime Schengen: 

ameaça interna à compleição federalista? Um possível revés rumo à restrição do 

Espaço de Livre Circulação. 

 

Observemos outros complicadores que têm ameaçado a lógica (federalista) da 

ausência de fronteiras internas no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, mais 

propriamente, do Acordo Schengen, no âmbito pontual da mobilidade de pessoas. 

Antes, contudo, passemos pelas demais liberdades em termos simplesmente 

norteadores
278

. A liberdade de circulação de mercadorias possui dois vetores 

fundamentais: a abolição de todos os obstáculos entre os Estados na transação de 

produtos, ou seja, há proibição de cobrança de direitos aduaneiros
279

 ou restrições 

quantitativas, ou de efeito equivalente, tanto na exportação como na importação; e a 

criação da pauta aduaneira comum
280

, que forma uma fronteira europeia em relação ao 

exterior – uma mercadoria vinda de um Estado terceiro paga uma quantia, que é comum 

a todos os Estados-membros, logo não há diferença ou facilitação entre a porta de 

entrada de um ou outro país do bloco, e depois de paga, a mercadoria circula livremente 

no espaço europeu. Atualmente, a Pauta é o Código Aduaneiro Comunitário, aprovado 

pelo regulamento 2913/92 do Conselho. As receitas providas pelo direito aduaneiro 

comum constituem renda própria da União Europeia. 

                                                                                                                                               
países - em claro exercício de responsabilidades soberanas compartilhadas - para assegurar a efetiva 

prestação jurisdicional. É justamente esse o papel desempenhado pela Cooperação Interjurisdicional: 

prover eficiência e eficácia ao cumprimento extraterritorial (seja pós-nacional, transnacional ou 

integracionista, como nos ordenamentos jurídicos dos blocos regionais.) de medidas processuais entre os 

Poderes Judiciários ou de auxílio à Justiça, garantindo maior vigor à tutela de direitos que extrapolam os 

alcances do Estado e, em especial, garantindo o direito de acesso à Justiça em um plano global. É nesse 

contexto jurídico-legal-globalizante que se insere a cooperação interjurisdicional. 
278

 Restarão, certamente, considerações por ser feitas. Detalhes, exceções e julgados não foram 

esquecidos (por exemplo, regimes previdenciários), todavia o tema é longo e palpitante, de modo que 

demanda atenção própria para ser desenvolvido com o rigor e a prudência necessários, de que prescinde 

nos seus objetivos este estudo, bastando o que será aludido. 
279

 O que é permitido é a cobrança de um preço por um serviço alfandegário, prestado pelas autoridades 

locais. A distinção entre isso e um tributo aduaneiro proibido é indicada por um indício: se o valor 

cobrado varia com o valor da mercadoria, a Comissão Européia vê sinal de imposto, logo, proibido. Se o 

valor cobrado varia com a atividade desempenhada pela autoridade pública, provavelmente é preço, 

permitido. Os encargos ad valorem são sempre proibidos. 
280

 O instituto da harmonização técnica, em vista da pluralidade de critérios e requisitos dos países para a 

comercialização de produtos de diferentes naturezas, bem como a atuação lícita dos Estados, sua boa-fé, o 

princípio do reconhecimento mútuo e a construção jurisprudencial, através dos Acórdãos Cassis de Dijon, 

Dassonville, Keck e Mithouard, as medidas de salvaguarda contra produtos que sejam contrários à ordem 

pública, à moralidade, à saúde pública, à proteção do patrimônio ou cuja comercialização tem que ser 

suspensa em razão de perturbações sociais e o caso Sex Dolls são demasiado longos e complexos para 

serem abordados incidenter tantum neste estudo. 
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Todos os produtos são abrangidos pela liberdade de circulação (inclusive 

agrícolas), os originários de Estados-membros à partida e de Estados terceiros, quando 

estiverem em livre prática, isto é, quando tenham cumprido as formalidades de 

importação, tenham pagado o direito aduaneiro comum e não tenham se beneficiado do 

drawback, que é o reembolso dos direitos aduaneiros de importação, legítimo quando a 

mercadoria não circula no espaço europeu. Se um produto é importado para dentro do 

bloco, paga direito aduaneiro pautal; se, em seguida, é transformado e tem seu valor 

aumentado e há interesse em reexportá-lo, não o manter na União, faz jus ao drawback. 

No âmbito da livre circulação de capitais, bastará assinalar que são proibidas 

todas as restrições aos movimentos de capitais entre Estados-membros ou entre estes e 

países terceiros, bem como as restrições aos pagamentos entre os mesmos, à exceção de 

impedimentos por razão de ordem ou segurança pública. 

O princípio da não discriminação pela nacionalidade, por seu turno, dá ensejo à 

liberdade de estabelecimento e de prestação de serviço, em que fica clara a relação entre 

as grandes liberdades e os direitos fundamentais. É vedado ao Estado-membro restringir 

o direito de estabelecimento de um nacional de outro Estado-membro em seu território, 

pelo que os cidadãos gozam da liberdade de fundar empresas ou sociedades, participar 

das mesmas que já existam, criar agências, representações, franquias, sucursais ou filiais 

já presentes no seu país de origem. 

A prestação de serviço também é assegurada, quando um cidadão de um Estado-

membro pretende exercer uma profissão regulamentada, incluindo as liberais, por conta 

própria ou empregado, em Estado-membro diverso de onde adquiriu suas qualificações. 

Propositalmente e com destaque, a última das grandes liberdades é a de 

circulação de pessoas. Podem circular livremente todos os cidadãos da União dentro do 

seu espaço. Isso significa que foi criada uma nacionalidade decorrente de que partilham 

todos os cidadãos de Estados-membros: a europeia, que não substitui à nacional, mas a 

ela acrescenta-se.  

O desafio último repousa em sublinhar elementos que subsidiem “la necesidad 

de abrir las fronteras a los derechos en términos semejantes a lo que ya sucede para los 

bienes que están en el comercio” (CARBONELL, 2008, p. 5). Ou seja, não é 

concebível, com o arcabouço jurídico historicamente construído e aclamado a partir da 

segunda metade do século passado, que seja assegurado o livre trânsito de bens ou 
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serviços, não raro em vias virtuais, e persistam obstáculos à liberdade de circulação dos 

cidadãos
281

, em um federalismo meramente economicista seletivo. 

Nas primeiras três décadas da integração europeia, a liberdade dentro do espaço 

da então Comunidade, definia-se pela intensificação do mercado comum, através do 

registro, desde o Tratado CEE, da livre circulação, da mobilidade dos fatores de 

produção
282

, a saber, bens, serviços, capitais e trabalho/trabalhador
283

. 

O histórico da integração deixa vívido que se partia de um conceito reduzido do 

indivíduo, como mero sujeito do incipiente mercado único, notabilizado “as a holder of 

economic freedom” (KADELBACH, 2003). 

Evidentemente, o quadro mudou consideravelmente e passou a contemplar a 

livre circulação de pessoas como pleno exercício da cidadania reflexa da UE, em 

especial com o marco de Schengen, consoante o artigo 2º da Convenção de 1985 e 

artigo 1º do Regulamento 562/2006 (Código das Fronteiras de Schengen), que prevê 

que as fronteiras internas serão transpostas sem que seja efetuado o controle de pessoas.  

Assim, o direito de locomover-se no Espaço de Livre Circulação envolve os 

cidadãos europeus, cujos países subscreveram o Acordo, os residentes e os nacionais de 

países terceiros que se encontrem legalmente naquela área
284

. 

Após a reforma de Lisboa, o TFUE em seu artigo 21, n. 1, bem como em todo 

seu título IV, e o artigo 3º, TUE, trazem o direito de livre circulação e permanência, de 

maneira que a base jurídico-legal vigente que trata da mobilidade encontra-se no direito 

originário, ao qual se submetem todos os atos normativos derivados da União, não 

podendo contrariar àquele, à luz da evolução do conceito de cidadania no bloco. 

A agenda regulatória das fronteiras e das liberdades pertence à pauta de 

atribuições da União, isto é, cuja competência é supranacional. Não cabe aos Estados, 

considerada a subsidiaridade, isolada e unilateralmente regrar tais assuntos. Assim 

comanda, sem reserva de dúvida, o artigo 67, n. 2, TFUE:  

                                                 
281

 Para Miguel Carbonell, “actualmente las fronteras tienen un uso principalmente discriminador: sirven 

para determinar quién entra en la comunidad política y quién permanece fuera” (ibidem). 
282

 Além da Política Comum Concorrencial e Agrícola. 
283

 Estes possuíam, ademais do direito de circular, o direito de “residência” e de “permanência”, 

precursores do “estabelecimento”. 
284

 A regularidade da permanência do último grupo varia de acordo com o cumprimento do prazo não 

superior a três meses dentro de uma intermissão de seis meses. Se a estadia ultrapassar os 90 dias, a 

situação quedar-se-á irregular. Igualado o termo, o retorno só poderá acontecer após seis meses, 

independente de saída e reentrada. Em ficando aquém dos três meses, será descontado o tempo de estadia 

para nova visita. Isto é, se passar um mês e sair, a contagem não retorna a zero; poderá passar mais dois 

meses, no prazo de seis, após os quais, sim, o cálculo reiniciará. É a determinação do artigo 5º do Código 

das Fronteiras. 
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“A União assegura a ausência de controles de pessoas nas fronteiras internas 

e desenvolve uma política comum em matéria de asilo, de imigração e de 

controle das fronteiras externas que se baseia na solidariedade entre 

Estados-Membros e que é equitativa em relação aos nacionais de países 

terceiros. (...)” (grifado). 

 

De fato, quando os Estados decidem agir unilateralmente, guinando em direção 

oposta à da integração, dá-se azo aos eventos que corroem a pedra angular do bloco. Em 

matéria de fronteira e migração, isso foi visto por ocasião do restabelecimento das 

fronteiras nacionais da Dinamarca, que em 2011 quis defender-se dos imigrantes vindos 

do norte da África depois da Primavera Árabe; na Grécia, com a construção de uma 

barreira farpada de 10 quilômetros para evitar a entrada de imigrantes turcos pela região 

de Evros; e, ainda, no bloqueio pela França das ligações ferroviárias com a Itália e o 

fechamento da passagem aos trens provenientes desse país transportando imigrantes 

tunisianos. Apesar de não ter havido investigações técnicas, processuais e 

procedimentais, os sinais públicos de descontentamento da Comissão Europeia sugerem 

indícios de violação, infração e descumprimento das normas dos Tratados da UE. 

A situação envolvendo França e Itália (então governadas por forças 

conservadoras-populistas) eclodiu devido à concessão pelo Estado italiano de 

permissões de residência temporária aos tunisianos que fugiam dos conflitos na região 

e, assim, tiveram assegurada a livre circulação no Espaço Schengen. Diante de um 

alegado deslocamento para o país vizinho, o Ministère de L’intérieur reagiu, 

asseverando que a medida foi adotada pontualmente, a fim de evitar uma manifestação 

de ativistas que colocaria em risco a ordem pública. Em seguida, apressou-se em 

sublinhar que em nenhum momento houve o fechamento da fronteira. No primeiro 

momento, no entanto, não conteve as insatisfações italianas, que declararam, por 

intermédio do Ministro das Relações Exteriores, Franco Frattini, ter havido a quebra de 

lealdade, um dos princípios fundamentais da UE.  

A questão apenas arrefeceu no instante em que a Comissão Europeia – que 

detém a função precípua de guarda dos Tratados e a legitimidade ativa para iniciar o 

processo de Ação por Descumprimento -, através da comissária europeia do interior, 

Cecilia Malmström, em dosagem política da discricionariedade jurídica, deixou 

entender legais e compatíveis com o ordenamento jurídico unionista as medidas, 

assentes na preservação da ordem pública, com contestável fulcro na normativa 

Schengen. A despeito do comando normativo da Cooperação Leal, inscrito no art. 80, 
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TFUE
285

 e no art. 4º, n. 3, do TUE: “Em virtude do princípio da cooperação leal, a 

União e os Estados-Membros respeitam-se e assistem-se mutuamente no cumprimento 

das missões decorrentes dos Tratados”. 

É certo que o Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, com todas as suas 

implicações judiciárias, civis, penais, policiais e de defesa, só se sustenta na base da 

confiança mútua entre seus membros, postulado decorrente da solidariedade instituída. 

Os membros confiam que o controle já foi adimplido externamente. 

Com a derradeira postura da Comissão, foi aberta a oportunidade política para 

negociação de reformas do Acordo Schengen, ansiada por vários governos nacionais de 

inclinação reacionária. 

Na Dinamarca, a imposição de postos de controle nas fronteiras com Alemanha 

e Suécia
286

 desencadeou, à partida, grave repercussão junto à Comissão Europeia, que 

acenou com a possibilidade de propor Ação de Descumprimento; depois, somada à 

instabilidade greco-turca, com propulsão da Itália e da Alemanha, proporcionou 

ambiente para que o Conselho alcançasse consenso quanto à retomada do controle 

fronteiriço, em proposta que faria alterar os artigos 23
287

 e 24
288

 do Código de 

                                                 
285

 Dentro do Título V (O espaço de liberdade, segurança e justiça), Capítulo 2 (Políticas relativas aos 

controles nas fronteiras, ao asilo e à imigração), lê-se: “As políticas da União referidas no presente 

capítulo e a sua execução são regidas pelo princípio da solidariedade e da partilha equitativa de 

responsabilidades entre os Estados membros, inclusive no plano financeiro. Sempre que necessário, os 

atos adotados por força do presente capítulo conterão medidas adequadas para a aplicação desse 

princípio”.  
286

 A imposição dinamarquesa duraria menos de três meses. Após a formação de um novo governo, o 

controle foi desativado e as autoridades unionistas, altissonantemente, saudaram a decisão. 
287

 1. Em caso de ameaça grave para a ordem pública ou a segurança interna, um Estado-Membro pode 

excepcionalmente reintroduzir o controle nas suas fronteiras internas durante um período limitado não 

superior a 30 dias, ou pelo período de duração previsível da ameaça grave se a duração desta exceder o 

período de 30 dias, nos termos do artigo 24.º ou, em caso de urgência, nos termos do artigo 25.º O alcance 

e a duração da reintrodução temporária do controle nas fronteiras internas não devem exceder o 

estritamente necessário para responder à ameaça grave. 

2. Se a ameaça grave para a ordem pública ou a segurança interna persistir para além do período previsto 

no n.º 1, o Estado-Membro pode prolongar o controle fronteiriço com base nas mesmas razões previstas 

no n.º 1 e, tendo em conta eventuais novos elementos, por períodos renováveis não superiores a 30 dias, 

nos termos do artigo 26.º 
288

 1. Sempre que um Estado-Membro prever reintroduzir o controle nas fronteiras internas ao abrigo do 

n.º 1 do artigo 23.º, informa desse fato, o mais rapidamente possível, os demais Estados-Membros e a 

Comissão, fornecendo-lhes, logo que estejam disponíveis, as seguintes informações: 

a) Os motivos da reintrodução prevista, especificando os fatos que constituem uma ameaça grave para a 

ordem pública ou a segurança interna; b) O alcance da reintrodução prevista, indicando onde é 

restabelecido o controle fronteiriço; c) A denominação dos postos de passagem autorizados; d) A data e a 

duração da reintrodução prevista; e) Se for caso disso, as medidas solicitadas aos demais Estados-

Membros. 2. Na sequência da notificação pelo Estado-Membro em causa, e tendo em vista a consulta 

prevista no n.º 3, a Comissão pode emitir parecer, sem prejuízo do n.º 1 do artigo 64.º do Tratado. 3. As 

informações referidas no n.º 1 e o parecer que a Comissão pode emitir nos termos do n.º 2 são objeto de 

consulta entre o Estado-Membro que prevê reintroduzir o controle de fronteira, os demais Estados-

Membros e a Comissão, nomeadamente com vista a organizar, se for caso disso, qualquer forma de 
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Fronteiras, autorizando os Estados a agir na oportunidade que lhes fosse conveniente, 

sem consulta às instâncias da UE e por período mais extenso e prorrogável, incluindo 

como motivação fluxo excepcional de pessoas e perigo político e à segurança nacional. 

O Parlamento Europeu, que é foco institucional chave para integração, porém, 

teve seu papel depreciado nas discussões, tem pronta e centralmente refutado a ideia, a 

valer-se do artigo 79
289

, do TFUE, pelo que seria necessária uma tortuosa e delicada 

emenda ao Tratado para permitir a reintrodução dos controles nos termos que vêm 

sendo debatidos, pois Schengen se confunde com a própria UE. Não é concebível a 

União sem o Espaço Livre.  

A ausência de fronteiras internas/nacionais identifica e reflete e projeta a 

imagem da UE. O PE
290

, conscientemente, assumiu o embate com o Conselho, em 

defesa do controle via mecanismos comunitários, para impedir, em última análise, a 

dissipação da cidadania europeia e o perecimento de seus elementos conformadores. 

Embora, aprioristicamente, o objetivo desse reforço compensatório seja prevenir a 

permanência e a circulação dos indesejáveis que atravessaram a fronteira unionista 

externa
291

.  

                                                                                                                                               
cooperação mútua entre os Estados-Membros e a examinar a proporcionalidade das medidas em relação 

aos fatos que originaram a reintrodução do controle fronteiriço e os riscos para a ordem pública ou a 

segurança interna. 4. A consulta prevista no n.º 3 deve realizar-se pelo menos 15 dias antes da data 

prevista para a reintrodução do controle fronteiriço. 
289

 1. A União desenvolve uma política comum de imigração destinada a garantir, em todas as fases, uma 

gestão eficaz dos fluxos migratórios, um tratamento equitativo dos nacionais de países terceiros que 

residam legalmente nos Estados-Membros, bem como a prevenção da imigração ilegal e do tráfico de 

seres humanos e o reforço do combate a estes fenômenos. 2. Para efeitos do n.º 1, o Parlamento Europeu e 

o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, adotam medidas nos seguintes 

domínios: a) Condições de entrada e de residência, bem como normas relativas à emissão, pelos Estados-

Membros, de vistos e de títulos de residência de longa duração, inclusive para efeitos de reagrupamento 

familiar; b) Definição dos direitos dos nacionais de países terceiros que residam legalmente num Estado-

Membro, incluindo as condições que regem a liberdade de circulação e de permanência nos outros 

Estados-Membros; c) Imigração clandestina e residência ilegal, incluindo o afastamento e o repatriamento 

de residentes em situação ilegal; d) Combate ao tráfico de seres humanos, em especial de mulheres e de 

crianças. 3. A União pode celebrar com países terceiros acordos destinados à readmissão, nos países de 

origem ou de proveniência, de nacionais de países terceiros que não preencham ou tenham deixado de 

preencher as condições de entrada, de presença ou de residência no território de um dos Estados-

Membros. 4. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 

ordinário, podem estabelecer medidas para incentivar e apoiar a ação dos Estados-Membros destinada a 

fomentar a integração dos nacionais de países terceiros que residam legalmente no seu território, 

excluindo-se qualquer harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros. 

5. O presente artigo não afeta o direito de os Estados-Membros determinarem os volumes de admissão de 

nacionais de países terceiros, provenientes de países terceiros, no respectivo território, para aí procurarem 

trabalho, assalariado ou não assalariado. 
290

 Sobretudo, comporta-se de acordo com sua história, em defesa das liberdades democráticas, dos 

direitos fundamentais e dos povos. 
291 

Com efeito, a regulação para aqueles que cruzam a fronteira externa e aspiram entrar no território do 

bloco tem sido ainda mais punitiva e não menos polêmica (em relação à das fronteiras internas, acima 
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As anotadas constrições revelam a grave ascendência da ordem pública sobre as 

liberdades públicas, os direitos fundamentais. O Espaço Livre não consegue conviver 

com políticas dessa natureza. O controle da criminalidade e a conservação da ordem 

passam por soluções estruturais de classe muito diversa, a exemplo da integração do 

(i)migrante
292

. 

O restabelecimento do controle das fronteiras internas pretende impedir a 

circulação e a permanência do outro indesejável - procedente da UE ou transnacional - 

reavivando a nacionalidade como gradiente de acesso à cidadania e recuperando a noção 

de estrangeiro entre nacionais de Estados-membros; algo há muito superado na União 

Europeia. Essa formulação, correspondente a etapa do interesse economicista, foi 

sobrepujada por obra do direito do trabalho e da circulação da mão de obra, que 

desequilibraram em favor dos direitos fundamentais (participação local, inclusão 

política, cidadania, seguridade social). 

O regime Schengen, com base na cidadania comum, expressa a essência da 

proximidade da UE com um esquema à moda federal. Contudo, arriscar a livre 

circulação, no pluralístico espaço europeu sem fronteiras internas, é mais do que arriscar 

a compleição federalista. É arriscar a União. 

 

 

2.3 “Cidadania terroir” e a Carta de Direitos Fundamentais da UE. 

 

Como já vimos antecipadamente, foi clara a vocação materialista do primeiro 

sentido conferido à Liberdade
293

, durante a primeira grande etapa
294

 da integração 

europeia - que inclui vários períodos distintos - da União Europeia, prolongado da 

década de 1950 até 1986, com o Ato Único, responsável por preparar a conjuntura para 

avanços integracionistas significativos e historicamente determinantes
295

.  

                                                                                                                                               
delineada). Seu paradigma é a Diretiva 2008/115/CE, que criminaliza e determina a detenção de sujeitos 

que não cometeram crime algum, mas possivelmente uma infração administrativa de situação irregular. 
292

 “Whether an individual migrant is viewed as a threat or as an opportunity is less to do with the 

personal quality or character of that individual than with the ways in which social and political 

organisations at state and supranational level ascribe social meaning to movement” (grifado). 

GEDDES, Andrew. Still beyond fortress Europe? Patterns and pathways in EU migration policy. In: 

Queen’s papers on Europeanisation. Belfast: Queen’s University, N. 4/2003. 
293

 Naquela altura, mal se poderia falar em direitos e absolutamente não se poderia falar em cidadania. 
294

 Tal delimitação não se intenciona estanque ou singular. Serve a fins ilustrativos. 
295

 Trata-se, por óbvio, dos referidos avanços que terão sido levados a efeito pelo Tratado de Maastricht, 

de 1992. 
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Nesse compasso, cumpriu a outra instituição, criada em 1949 – conquanto vá 

manter com a UE vínculos bastante estreitos - a tarefa de promover a transição de uma 

Europa puramente econômica para a Europa dos direitos humanos
296

, o que se deu 

gradual e, talvez, lentamente. Foi o Conselho da Europa – e o Tribunal Europeu de 

Direitos Humanos – verdadeiro baluarte da defesa das liberdades fundamentais, 

pioneiramente. Procedeu como missionário efetivo, bastião irredutível sustentando os 

direitos individuais, políticos, sociais, culturais, a par de sua amplitude e dimensão mais 

desenvolvida no sistema regional
297

. 

No entanto, a União Europeia, em um movimento quase natural (tanto quanto 

indispensável) de expansão democrática, foi, pouco a pouco, agregando outras 

Liberdades.  

A despeito de esforços de outras entidades regionais, já na década de 1960 as 

autoridades comunitárias ecoavam seu rechaço e atenção ao postulado mercadológico 

dos indivíduos disporem das liberdades em sede do gênero de fatores de produção, 

remontando ao Terceiro Relatório Geral das Atividades da UE, de 1969, a referência à 

“Europa dos cidadãos”. Não apenas os fatores de produção viriam a circular livremente, 

os cidadãos também o fariam a seguir (à parte os trabalhadores, já antes incluídos, 

embora com uma série de limitações
298

). 

Simultaneamente aos estímulos do direito do trabalho e normas harmonizadas 

em matéria social para a circulação de pessoas em geral, emergiram as demandas dos 

migrantes por participação política. Logo, a questão deslocou-se também para a 

legitimidade democrática. Nesse diapasão, o Conselho de Paris, de 1974, concluiu por 

requisitar à Comissão uma análise a respeito da ampliação dos direitos a que fariam jus 

os cidadãos comunitários. Perceba-se a íntima conexão que se vai constituindo entre 

Liberdades e cidadania. Em outros termos, direitos fundamentais e presença 

democrática. O argumento transfere-se, pois, para o plano das liberdades públicas. 

                                                 
296 Conforme assinalado em OCHOA, José Luis Caballero. Los derechos fundamentales en la Unión 

Europea. Un intento de construcción de un orden constitucional a plenitud. In: Obra en homenaje a 

Rodolfo Cruz Miramontes. Cidade do México: UNAM, Tomo II, 2008. 
297

 Incabível desenrolar cum grano salis seu percurso, posto que, para o objetivo em apreço, as notas 

feitas são suficientes. Todavia, urge um brevíssimo apontamento esclarecedor. À medida que a UE foi se 

fortalecendo e ampliando seu escopo para abranger, cada vez mais, os direitos fundamentais, o Conselho 

da Europa, e o TEDH, sofreram consideráveis reformulações, resultantes dessa tomada de atribuições da 

UE, a contar da década de 1990. Com efeito, o Conselho da Europa sempre foi sensível em fazer a 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos dialogar e se abrir à UE, de acordo com os passos desta. 
298

 Ver, a título de exemplo, o Regulamento 1612/68 e os Acórdãos Walrave e Lawrie-Blum, ambos do 

TJUE. 
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Com efeito, o encomendado Relatório Tindemans, da lavra do primeiro-ministro 

belga em 1975 e com um capítulo intitulado “A Europa dos Cidadãos”, recomendou 

uma miríade de direitos especiais em direção à consciência cultural europeia comum, 

como a eliminação do controle das fronteiras, fortalecimento do Parlamento Europeu, a 

criação de política externa e segurança comuns, a unificação dos benefícios e dos 

sistemas de seguridade social, validação e reconhecimento de títulos, uniformização dos 

passaportes... No ano seguinte, com respaldo do Conselho de Luxemburgo, resultou 

dele a primeira eleição por sufrágio universal para o Legislativo comunitário. 

Adiante, duas iniciativas sacramentaram, em 1984, para os Tratados posteriores, 

a cidadania da União: o Conselho de Fontainebleau com o Comitê Adonnino e as 

propostas do eurodeputado italiano Altiero Spinelli, afamadas como Plano Spinelli ou 

Projeto de Tratado que institui a União Europeia, aprovadas pelo Parlamento e que 

serviram de base ao Ato Único e ao Tratado de Maastricht. No mesmo ano, o TJUE nos 

processos apensos 286/82 e 26/83, Acórdão Luisi e Carbone, decidiu que era 

assegurado aos turistas o direito a usufruir, passivamente, da liberdade de serviços. Em 

1987 e 1988, novos marcos com a Decisão Erasmus do Conselho, primeiro ato 

normativo a mencionar uma Europa para os cidadãos e a proposta da Comissão para o 

direito ao voto do residente estrangeiro nas eleições locais, algo que relativizou o 

significado da nacionalidade enquanto requisito da cidadania. 

Portanto, acoplada à livre circulação e às trocas, amadurecia a cidadania 

unionista. A liberdade de circulação deixou de ser de índole economicista e a 

participação político-democrática nos assuntos públicos tornou-se imperativa. Essa 

plêiade define a cidadania terroir. 

A cidadania unionista é consequência de um processo político recalcitrante do 

estado do sujeito, com vistas a compor um papel muito mais altivo do que a 

participação do mercado comum, relacionado à vida política e democrática. Cidadania e 

democracia são vetores congruentes, eis que a primeira implica participação na esfera 

pública, ademais de direitos civis, sociais
299

, difusos, etc. Independentemente de 

demarcações de nacionalidade, essas garantias derivam da condição humana. De há 

                                                 
299

 Como dito, inclusive, reconhecidos, com igualdade de acesso ao mecanismo de seguridade do Estado 

em que residam - diferente do seu de origem - a pensionistas, aposentados, empregados e seus familiares. 
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muito, à remota Liberdade - originalmente ungida no isolamento privatista
300

 - foram 

atribuídos caracteres ulteriores
301

. 

Destarte, concebendo cidadania, liberdade e democracia, soergueram as 

intensas reformas, previamente capitaneadas por Jacques Delors e apoiadas por Helmut 

Kohl e François Mitterand, do Tratado de Maastricht, a começar pela nomenclatura do 

bloco, que configura uma nova etapa da integração, baseada na União estreita dos povos 

europeus. 

A acompanhar essa viragem, a jurisprudência do TJUE
302

 já vinha promovendo, 

desde cedo,  

 

“o reforço da eficácia e da legitimidade do direito comunitário (com) a 

‘subjetivização’ dos tratados. Por ‘subjetivização’, entende-se aqui a 

alteração da base de interpretação dos tratados, que deixou de ser o Estado 

para passar a ser o indivíduo (...), como instrumentos criados pelos e para os 

povos da Europa. (...) Aos olhos dos nacionais dos Estados-membros, o 

direito comunitário surgiu, assim, como uma fonte de novos direitos”. 

(MADURO, 2006, p.60). 

 

 

Logo, as decisões do TJUE funcionaram como proteção dos indivíduos contra os 

Estados. Esse fenômeno
303

 desenhou o esboço da cidadania unionista, forjada na 

liberdade de circulação. 

Dentro da vigência de Maastricht, é precípuo apontar um aspecto emblemático 

que satisfez
304

: “o reforço do papel do cidadão da União Europeia, designadamente, 

                                                 
300

 Ver o estudo A liberdade dos Antigos comparada à dos modernos, de Benjamin Constant. 
301

 Para compreensão das categorias ligadas à cidadania da União, sugerimos, com ênfase: BELLAMY, 

Richard. Evaluating Union citizenship: belonging, rights and participation within the EU. Londres: 

Citizenship Studies, v. 12, n. 6, 2008, pp.597-611; DELANTY, Gerard. European citizenhip: a critical 

assessment. Oxford: European Law Journal, v. 11, n. 1, 2007, pp.63-72; MAGNETTE, Paul. How can 

one be European? Reflections on the pillars of European civic identity. Oxford: European Law Journal, v. 

13, n. 5, 2007, pp. 664-679. 
302

 Embora a Corte tenha sido afastada da possibilidade de exercer o controle jurisdicional em dois dos 

três pilares instituídos pelo Tratado de Maastricht, no que se manteve foi altamente profícua. 
303

 “By dismissing the initial claims of the member states that EU law only establishes a relationship 

between their governments, the court created the nucleus of what would later be called EU 

citizenship” (HURRELMANN e MANOLOV, 2011, p. 5). Ademais, consultar o acórdão do TJUE no 

caso Nold (Processo 4/73). Disponível em: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61973CJ0004:PT:PDF, com acesso a 20 de julho 

de 2013. 
304

 Afora a União Econômica e Monetária e a estruturação que passou a contar com uma coluna 

comunitária central, condensando as instituições, o mercado comum, as políticas econômicas e 

monetárias, que culminariam na introdução do Euro, sem prejuízo de outras competências; e com dois 

pilares intergovernamentais: o de Política Externa e Segurança Comum (PESC), a cuidar de questões 

relativas à defesa, e o de Justiça e Assuntos Internos, compreendendo a cooperação judiciária e a abolição 

das fronteiras internas, com as repercussões em âmbito de asilo, imigração, criminalidade e justiça. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61973CJ0004:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61973CJ0004:PT:PDF
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através da criação da cidadania da União, da consagração expressa da proteção dos 

direitos fundamentais e do reforço do papel do Parlamento Europeu” (MARTINS, 

2004).  

Conforme exposto, a liberdade de circulação de pessoas e os direitos de 

mobilização político-democrático – de participação no jogo eleitoral local e do 

Parlamento Europeu, votando diretamente ou candidatando-se - foram primordiais para 

a assunção cultural da cidadania unionista.  

No quadrante da mobilidade, são titulares da livre circulação os trabalhadores 

assalariados dos Estados-membros (para exercício de sua atividade laboral), 

empresários e trabalhadores independentes (também para exercício da atividade laboral) 

e os cidadãos da União em geral (para receberem qualquer serviço ou como turistas 

simplesmente). A liberdade de circulação e permanência no território de Estados-

membros é inerente à qualidade de cidadão europeu (MOTA DE CAMPOS, 2010, 

p.556). Essa liberdade foi facilitada pelo Acordo de Schengen que aboliu os controles 

aduaneiros e policiais a que eram submetidos os cidadãos da União. 

O princípio da livre circulação divide-se em três aspectos: a liberdade de 

deslocamento, de residência e de permanência no território de qualquer país da União 

Europeia, garantido o acesso aos empregos disponíveis, em regime de igualdade com 

trabalhadores nacionais. Apenas por relevantes motivações de segurança, saúde ou 

ordem públicas é que se pode reduzir essa incidência. 

O deslocamento, que pode ser fruído tanto pelo trabalhador quanto por sua 

família, revela dois direitos correlatos, o direito de sair do território nacional para 

ocupar um posto de trabalho, sem necessidade de apresentação de visto e o direito de 

entrar em qualquer Estado-membro, apenas mediante documento que comprove sua 

nacionalidade europeia (ibidem, p.558). 

O familiar
305

 do trabalhador migrante tem igualmente reconhecido seu direito ao 

deslocamento, a fim de acompanhá-lo
306

. 

Já o direito de residência é a possibilidade de viver em um país da União que não seja o 

originário. Ao trabalhador basta uma declaração de compromisso ou atestado de 

trabalho, fornecido pelo empregador. Aos cidadãos não trabalhadores, exige-se seguro-

                                                 
305

 Entende-se por familiar o cônjuge e os descendentes com menos de 21 anos; ou, se maiores de 21 anos 

e ainda os ascendentes do trabalhador, desde que dependam do sustento deste, ainda que não lhes seja 

devido direito a alimentos. 
306

 Dizem assim o Regulamento 1612/68 e a Diretiva 2004/38. 
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saúde e comprovação de renda, com vistas a evitar que o Estado de destino onere-se. 

Portanto, o empregado e todo cidadão, se preencher as qualidades, pode livremente 

residir em país membro a sua escolha (idem). Vale ressaltar novamente que o cidadão 

europeu “comum” pode livremente circular, visitar, deslocar-se, permanecer e residir - 

somente para este último tem que atender aos referidos requisitos - dentro da área da 

União. 

Enquanto o direito de permanência diz respeito à possibilidade de um 

trabalhador continuar no território de um membro da União após ter exercido um 

emprego nele. E é reconhecido o direito de um cidadão de responder a ofertas de 

emprego em qualquer porção do bloco. A única exceção ao livre acesso ao emprego é 

para os postos na administração pública. 

Os Estados têm direito a reservar apenas aos seus nacionais os empregos ligados 

aos serviços de justiça, polícia, forças armadas, diplomacia... Contudo, o impedimento 

não se dirige a todo setor público, haja vista que médicos, engenheiros, arquitetos, 

advogados, professores, etc. podem ser funcionários do governo de um Estado terceiro. 

O trabalhador, que compartilha da cidadania europeia, é titular dos mesmos 

direitos sociais e fiscais que um empregado nacional obtém por lei ou convenção 

coletiva. Segundo o Tribunal de Justiça, o “Estado-membro deve assegurar aos 

nacionais dos outros Estados-membros que ocupem um posto de trabalho no respectivo 

território o conjunto das regalias que reconhece aos seus próprios nacionais” (ibidem, 

p.562). O trabalhador migrante pode, ainda, filiar-se a organização sindical sem 

prejuízo, fazer greve, representar e escolher representação da classe. 

Os limites da liberdade de circulação de pessoas, a saber, ordem pública, 

segurança pública e saúde pública foram abordados pela Diretiva 64/221
307

, que 

demarca esses conceitos. 

                                                 
307

 Diretiva é ato típico da União Europeia. Deve expressar seu fundamento, sua base jurídica, seu artigo, 

em respeito às disposições dos Tratados. Seguem o procedimento de co-decisão, exceto quando dirigidas 

a algum ou alguns Estados-membros. São obrigatórias apenas em relação aos objetivos e resultados, 

sendo os Estados-membros livres para escolher os meios de implementação. Necessitam de um ato 

nacional que as insira no ordenamento, chamado de transposição. O Tribunal de Justiça reconheceu que 

são providas de efeito direto, isto é, suas normas podem ser invocadas nos tribunais nacionais e integram 

esses ordenamentos, segundo o efeito útil (Acórdão Franz Grad, de 1970), porém apenas quando alegados 

contra o Estado-membro (efeito direto vertical), nos termos do Acórdão do caso Marshall, de 1986. No 

Acórdão Ratti, de 1979, estabeleceu que as Diretivas só apresentam efeito direto quando tiver expirado o 

prazo de transposição estipulado ao Estado. E, em 1974, no caso Van Duyn, em que uma holandesa da 

igreja cientológica foi expulsa da Inglaterra por razões de “ordem pública”. O TJ considerou o artigo 3o, 

número 1, da Diretiva 64/221 e entendeu que medidas de ordem pública só podem ser fundadas no 

comportamento pessoal do indivíduo em causa e que o dispositivo apreciado não está subordinado a 

nenhuma reserva ou condição e que não carece de transposição, logo é auto-aplicável. Decidiu ainda, no 
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Em termos de saúde pública, a Diretiva taxativamente apresenta a lista de 

doenças, em anexo referendado pela Organização Mundial da Saúde, atualizado 

regularmente (em regra, em base anual), que habilitam ao Estado vetar a entrada e/ou a 

circulação de pessoas no seu território. 

No que tange ordem e segurança públicas, não é tão objetiva, posto que se limita 

a indicar condicionantes para sua alegação. Medidas de ordem ou segurança pública não 

podem ser invocadas para proteger finalidades ou interesses econômicos, devem basear-

se no comportamento individual, não podem se apoiar apenas na existência de 

condenações penais e proíbem que a caducidade do documento de identificação, que 

permite a entrada no território nacional, e/ou da autorização de residência não consiste 

em fundamento para expulsão. Já determinou o Tribunal de Justiça que a livre 

circulação é um direito diretamente conferido pelo Tratado e a reserva de ordem pública 

é exceção a ele, não condição prévia. 

Outro elemento necessário à efetivação da livre circulação é a segurança social 

dos trabalhadores migrantes. Se um empregado perdesse seus benefícios quando 

trocasse de país, o direito estaria ameaçado. Por isso, a legislação comunitária 

coordenou os regimes previdenciários nacionais, sem, no entanto, buscar uniformizá-

los, para garantir essa liberdade. 

A coordenação para que o cidadão possa fruir dos auxílios a que faz jus respeita 

os seguintes princípios: a plena igualdade entre nacionais de cada Estado-membro e 

“estrangeiros” nacionais de outro Estado-membro no que concerne prestações sociais; a 

totalização do tempo de contribuinte, considerando todos os países em que despendeu 

seu labor; a divisão entre as diferentes instituições de segurança social de cada país da 

quantia total das prestações a que o beneficiário tenha direito, seguindo a totalização; a 

proibição do acúmulo de pensões; e a obrigação de remessa das prestações, isto é, 

forçosamente o instituto de segurança social, ou mais de um, se couber a divisão, deverá 

pagar as prestações devidas ao destinatário no Estado-membro onde reside, no local do 

seu domicílio
308

. 

                                                                                                                                               
mesmo acórdão, que para terem efeito direto as diretivas devem atender às condições remetidas ao Ac. 

Van Gend en Loos, de serem claras, precisas e incondicionadas. 
308

 Sobre pagamento e remessa das prestações, adverte-se que as prestações em numerário, devidas em 

caso de doença, seguem o rito da remessa. As prestações em natureza, como cuidados médicos, 

medicamentos e internações, são asseguradas no país da residência, ficando o beneficiário coberto pelo 

sistema local de segurança social. As prestações de seguro-desemprego não são exportáveis, embora, em 

alguns casos, o desempregado fique autorizado a recebê-las quando se deslocando para outro país em 
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São várias, pois, as facetas da cidadania pós-nacional
309

 na UE; e a cidadania, 

sabe-se, é uma dimensão jurídica, criada por vias jurídicas e preenchida por um 

conteúdo político de pertencimento e participação
310

 (HABERMAS, 2002, p. 972). Ou 

seja, estritamente ligada à democracia e às liberdades. Daí a proeminência da cidadania 

reflexa e seu fundamento
311

, elevada pela desterritorialização nacional, apesar da 

condição de acesso prévia exigida pela nacionalidade de um Estado-membro 

(CANOTILHO, 2012, p.241). A questão é que o Estado deixou de ser o único agente (e 

o único espaço territorial de exercício) nesta vereda. 

 

“A incorporação da ideia de se ser ‘cidadão europeu’ nas práticas dos 

europeus fez-se através de dois princípios políticos – a noção de 

representação (o passaporte como símbolo de representação da Comunidade 

perante as demais entidades políticas internacionais) e a categoria de 

identidade política (neste caso, a prática de se usar um passaporte comum 

deveria levar a um sentimento de pertença a uma mesma comunidade política 

por parte dos seus detentores)” (SILVA, 2004, p. 131)
312

. 

 

Nessa esteira de dilatação do espectro de direitos políticos e como síntese dos 

componentes de cidadania (identidade, pertencimento e participação), democracia 

                                                                                                                                               
busca de atividade, por no máximo três meses. A remessa das prestações deverá ser aplicada sempre em 

relação às pensões de invalidez, velhice, acidentes de trabalho, doença profissional e de morte. 
309

 Uma das distinções mais significativas entre o paradigma moderno de cidadania e a cidadania 

unionista é justamente a relativização da dimensão nacional. O exercício da cidadania europeia não se 

confunde com o estatuto da nacionalidade, acrescentando a esta. Por isso, “a prática da cidadania 

europeia, tal como a letra da lei, vem negando a ideia de cidadania enquanto baseada na nacionalidade: os 

cidadãos europeus, ao exercerem os seus direitos (civis, políticos, sociais) independentemente de estarem 

ou não no seu país de origem, têm vindo a construir uma nova forma de ser cidadão. (...) O modelo 

emergente de cidadania na União Europeia parece constituir a primeira forma política distintamente pós-

moderna que o mundo já conheceu” (SILVA, 2004, p. 132). 
310

 Na tomada de decisões, sim, mas também na elaboração e na definição de prioridades coletivas; em 

sede deliberativa, representativa ou direta. A exemplo dos “direitos especiais” (idem, p. 131), como 

referidos anteriormente, da seguridade social, mas ainda do sistema de saúde, do sistema Erasmus , do 

reconhecimento de diplomas e graus acadêmicos (e o efervescente Processo de Bolonha). 
311

 Ver nota 255 supra. 
312

 Como consequência da identidade coletiva, “a identidade política de cidadãos de uma comunidade 

pós-nacional (...) deve ser canalizada para um ‘patriotismo constitucional’ [habermasiano], o mesmo é 

dizer, para uma forma de identificação política não por quaisquer laços particulares (por exemplo, étnicos, 

linguísticos), mas por valores e ideais universalistas (...). O patriotismo constitucional pressupõe, com 

critério único de acesso à categoria de cidadania, a aceitação de princípios liberais e democráticos e dos 

procedimentos da constituição que os consagre (...). É precisamente para evitar o caráter exclusivista do 

demos que Habermas insiste em reconstruir comunicativa e procedimentalmente a noção de ‘soberania 

popular’ (idem, p. 138). Assumido o marco teórico habermasiano, vale reconhecer, em tempo, 

comparativamente que T. H. Marshall “pretendia articular os vários componentes da cidadania no quadro 

do Estado-nação”, ao passo que Habermas indica que “o façamos a nível supranacional, por intermédio de 

uma estrutura política federal (...)” (idem, p. 141). É certo que o patriotismo constitucional pode 

aproveitar-se da nossa construção de pluralismo para superar críticas às suas bases universalistas pelos 

particularistas. 
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(deliberativa, participativa e direta) e liberdades, recorremos a dois vetores no direito 

positivo da UE: a iniciativa de cidadania/popular e o direito eleitoral do residente
313

. 

O artigo 22, TFUE rege o segundo e assenta:  

 

 

1. Qualquer cidadão da União residente num Estado-Membro que não seja o 

da sua nacionalidade goza do direito de eleger e de ser eleito nas eleições 

municipais do Estado-Membro de residência, nas mesmas condições que os 

nacionais desse Estado. Esse direito será exercido sem prejuízo das 

modalidades adotadas pelo Conselho, por unanimidade, deliberando de 

acordo com um processo legislativo especial, e após consulta do Parlamento 

Europeu; essas regras podem prever disposições derrogatórias, sempre que 

problemas específicos de um Estado-Membro o justifiquem. 2. Sem prejuízo 

do disposto no n. o 1 do artigo 223 e das disposições adotadas em sua 

aplicação, qualquer cidadão da União residente num Estado-Membro que não 

seja o da sua nacionalidade, goza do direito de eleger e de ser eleito nas 

eleições para o Parlamento Europeu no Estado-Membro de residência, nas 

mesmas condições que os nacionais desse Estado. Esse direito será exercido 

sem prejuízo das modalidades adotadas pelo Conselho, por unanimidade, 

deliberando de acordo com um processo legislativo especial, e após consulta 

do Parlamento Europeu; essas regras podem prever disposições derrogatórias, 

sempre que problemas específicos de um Estado-Membro o justifiquem. 

 

Assim, na lógica do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, isto é, do 

prescindir de fronteiras ou barreiras internas, nada mais natural que o titular da 

cidadania da União, quando residente em um Membro diverso daquele que lhe 

outorgara o estatuto, pudesse participar ativamente da vida política mediante o direito 

eleitoral passivo e/ou ativo nas eleições locais e europarlamentárias, como candidatos a 

representantes ou eleitores do sítio em que mantêm seu vínculo, sua filiação política. 

Enquanto a iniciativa de cidadania encontra respaldo no enunciado do artigo 11, 

item 4, TUE, combinado com o artigo 24, primeira parte, TFUE. 

 

Art. 11. (...) 4. Um milhão, pelo menos, de cidadãos da União, nacionais de 

um número significativo de Estados-Membros, pode tomar a iniciativa de 

convidar a Comissão Europeia a, no âmbito das suas atribuições, apresentar 

uma proposta adequada em matérias sobre as quais esses cidadãos 

considerem necessário um ato jurídico da União para aplicar os Tratados. Os 

procedimentos e condições para a apresentação de tal iniciativa são 

estabelecidos nos termos do primeiro parágrafo do artigo 24. o do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia. 

 

Art. 24. O Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de regulamentos 

adotados de acordo com o processo legislativo ordinário, estabelecem as 

normas processuais e as condições para a apresentação de uma iniciativa de 

cidadania na acepção do artigo 11 do Tratado da União Europeia, incluindo o 

número mínimo de Estados-Membros de que devem provir os cidadãos que a 

apresentam. 

                                                 
313

 Aplicável, parece-nos, também aos imigrantes de países terceiros com direito de permanência. 
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Dessa maneira, foi adotado o Regulamento UE/211/2011
314

, a fim de normalizar 

a matéria. O diploma
315

 define requisitos aplicáveis aos organizadores e subscritores do 

projeto de iniciativa (arts. 3º, 4º e 5º); procedimentos, como formulários a preencher e 

documentos a apresentar (arts. 6º, 7º e 8º, além dos Anexos II a VII); apresentação, 

audiência e rito de recepção pela Comissão Europeia (arts. 9º e seguintes). 

Muito relevante é a redação do art. 7º, em que fica estabelecida a distribuição 

demográfica mínima do milhão de cidadãos necessários para propositura do projeto de 

iniciativa: devem provir de pelo menos um quarto dos Estados-membros. Atualmente 

28 ao todo, logo são exigidas assinaturas por cidadãos de, no mínimo, 7 membros. 

Nesse universo, os subscritores devem corresponder, ao menos, ao número de 

deputados no Parlamento Europeu eleitos em cada Estado-membro, multiplicado por 

750. No intuito de simplificação, o Anexo I do Regulamento enumera os resultados 

dessa operação para cada país, de acordo com o número de deputados que leva ao PE
316

. 

Em uma rápida observação, podemos concluir que o somatório dos sete maiores 

colégios eleitorais (Alemanha, Reino Unido, Itália, França, Espanha, Polônia e 

Romênia) na proporção mínima fixada passa longe de satisfazer o coeficiente mínimo 

de 1 milhão de firmas. Totaliza 336.000, ou seja, 33,6% do total necessário. 

Portanto, o sucesso da iniciativa depende da superação considerável do 

parâmetro-piso de as assinaturas advirem de 7 membros na proporção tabelada... o que 

retira desse piso sua natureza referencial intrínseca, dada a medida da desproporção. O 

mínimo satisfeito nos sete maiores colégios eleitorais não é suficiente, tornando 

questionável a efetividade do expediente. 

                                                 
314

Disponível em: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:PT:PDF, com acesso a 20 de 

julho de 2013. 
315

 Uma breve explicação está disponível em: 

http://ec.europa.eu/portugal/comissao/destaques/20120402_iniciativa_cidadania_europeia_pt.htm, 

acessado em 20 de julho de 2013; e também em: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-

works, acessado em 20 de julho de 2013. 
316

 Assim, o número mínimo de subscritores por Estado-membro é: Bélgica, 16.500; Bulgária, 12.750; 

República Tcheca, 16.500; Dinamarca, 9.750; Alemanha, 74.250; Estônia, 4.500; Irlanda, 9.000; Grécia 

16.500; Espanha, 37.500; França, 54.000; Itália, 54.000; Chipre, 4.500; Letônia, 6.000; Lituânia, 9.000; 

Luxemburgo, 4.500; Hungria, 16.500; Malta, 3.750; Holanda, 18.750; Áustria, 12.750; Polônia, 37.500; 

Portugal, 16.500; Romênia, 24.750; Eslovênia, 5.250; Eslováquia, 9.750; Suécia, 13.500; Reino Unido, 

54.000. Os dados relativos à Croácia ainda não constam do Anexo. No entanto, a partir da informação de 

que são 12 as vagas reservadas para deputados no PE à Croácia, temos: 12 x 750 = 9.000. Ou seja, são 

exigidas 9.000 assinaturas, no mínimo, na Croácia. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:PT:PDF
http://ec.europa.eu/portugal/comissao/destaques/20120402_iniciativa_cidadania_europeia_pt.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works
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Isso para não enfrentar o art. 10, item 1, alínea c
317

, que desvincula a Comissão 

de obrigatoriedade em levar o projeto à votação pelo Parlamento. Ainda assim, é de se 

sublinhar sua existência com a previsão normativa no direito originário da União. 

Sem embargo, no entanto, a questão de maior relevância neste estudo deve-se ao 

processo de elaboração e valorização progressiva da Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia. A continuação do edifício identitário e da cidadania europeia, era 

preciso, além de reconhecer o status de unidade dos povos, estabelecer juridicamente a 

síntese dos valores comuns dos Estados-membros. Foi o que começou a se projetar 

entre os anos de 1999 e 2000.  

Na sequencia de uma decisão do Conselho Europeu de Colônia (Anexo IV e 

pontos 44 e 45 das Conclusões da Presidência), os direitos fundamentais vigentes na 

União deveriam ser compilados em uma Carta, um texto único, para adquirir maior 

visibilidade e proeminência. O Conselho Europeu atribuiu a redação do projeto da Carta 

a uma Convenção, composta por 62 membros, representantes das instituições europeias 

e dos governos dos Estados-membros, cujo trabalho deveria estar concluído até 

dezembro de 2000 no Conselho de Nice, para que fosse solenemente proclamado. 

A pluralidade da Convenção contribuiu para que o texto respeitasse diferentes 

sistemas jurídicos e valores. Baseou-se nos Tratados Comunitários e internacionais (em 

especial a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, de 1950), nas tradições 

constitucionais dos Estados-membros e em posicionamentos do Parlamento Europeu. 

Em outubro de 2000, o Conselho de Biarritz deu seu acordo unânime ao projeto, 

que seguiu para o Parlamento e à Comissão. O primeiro aprovou-o em 14 de novembro 

do mesmo ano. A segunda, em 6 de dezembro. No dia seguinte, Nicole Fontaine, 

presidente do Parlamento Europeu, Jacques Chirac, presidente do Conselho e Romano 

Prodi, presidente da Comissão, proclamaram solenemente a Carta de Direitos 

Fundamentais da União Europeia. 

Pela primeira vez, reunidos em um único texto normativo, embora não 

vinculativo no primeiro momento, estavam os direitos fundamentais individuais, 

sociais, coletivos, econômicos, difusos, democráticos. 

                                                 
317

 Lê-se: Art. 10. Procedimento de análise de uma iniciativa de cidadania pela Comissão. 1. Quando a 

Comissão receber uma iniciativa de cidadania nos termos do artigo 9º, deve: (...) c) Apresentar no prazo 

de três meses, por meio de uma comunicação, as suas conclusões jurídicas e políticas sobre a iniciativa de 

cidadania, as medidas que tenciona tomar, se for caso disso, e os motivos que a levam a tomar ou não 

tomar essas medidas. 
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Tendo detalhado as etapas que levaram à proclamação da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia e desdobrado os meandros político-jurídicos da 

identidade do cidadão europeu através das grandes liberdades e suas relações com os 

atos típicos e as instituições do bloco, complementarmente resta examinar cada título do 

insigne documento com devida nota preliminar. 

Algo semeada pela CEDH
318

, na medida das limitações já exploradas, mas de 

inspiração histórica inegável, tanto quanto as próprias Constituições nacionais e da 

União, iguais elementos dessa construção, a Carta atravessou evoluções. 

Após sua proclamação durante a vigência do Conselho Europeu de Nice, havia 

na Carta natureza declaratória, e não vinculativamente constitutiva. Sua composição foi 

preciosa, mas os direitos, embora por ela reconhecidos, não obrigavam
319

 à União ou 

aos Estados-membros no que respeita à imperatividade, a força normativa, da aplicação 

prática e concreta. No processo C-305/05, julgado em 14 de dezembro de 2006, o 

advogado-geral do TJUE, em sua peça (conclusões fundamentadas), reconheceu no 

ponto 48 que “como o Tribunal de Justiça já teve ocasião de afirmar, (...) a Carta ‘não 

constitua um instrumento jurídico vinculativo” 
320

. 

O Título I, Dignidade, da Carta, protetor da inviolabilidade da vida e da 

integridade humana, que proíbe a manipulação da biologia e da medicina com fins 

eugênicos, a tortura, penas degradantes, a escravidão, não era vinculante. 

O Título II, das Liberdades, garantidor da segurança, do respeito à vida privada e 

familiar, da preservação de dados pessoais, do livre pensamento, livre consciência, 

expressão, opinião, religião e informação, reunião e associação, das artes e das ciências; 

do direito à educação, ao trabalho, ao asilo, à proteção em caso de expulsão ou 

extradição... Nada era juridicamente obrigatório. 

                                                 
318

 Em particular, a jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Estrasburgo no âmbito dos Direitos 

Fundamentais, conforme salientou Miguel Poiares Maduro, então advogado-geral do Tribunal de Justiça, 

nos Pontos 22 e 23 das suas Conclusões no processo C-465/07, Elgafaji e Elgafaji contra Staatssecretaris 

van Justitie, sobre refúgio. 
319 

Nesse mesmo processo, o advogado-geral atestou no ponto 21 de suas conclusões fundamentadas que 

“ainda que a Carta não possa constituir, em si mesma, uma base jurídica suficiente para criar na esfera 

jurídica dos particulares direitos diretamente invocáveis, não está, no entanto, desprovida de qualquer 

efeito enquanto critério de interpretação dos instrumentos de proteção dos direitos mencionados”. Em que 

pese o esforço do advogado-geral de não desprover a Carta de valor normativo, fica admitido que ela não 

constitui direitos auto-aplicáveis. 
320

O excerto citado na passagem foi retirado do Acórdão de 27 de Junho de 2006, Parlamento/Conselho 

(C-540/03, Colect., p. I-5769, n.° 38). Disponível em http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=PT&Submit=rechercher&numaff=C-305/05. Acessado em 12 de outubro de 2010. 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PT&Submit=rechercher&numaff=C-305/05
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PT&Submit=rechercher&numaff=C-305/05
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A Igualdade, do Título III, perante a lei, a não discriminação, a diversidade 

cultural, religiosa e linguística, a isonomia entre homens e mulheres, os direitos da 

criança, dos idosos, das pessoas portadoras de deficiência não eram imperativos 

jurídicos. 

O mesmo com a Solidariedade, de que trata o Titulo IV, dos acessos a serviço de 

empregos, das condições para despedimento e de desenvolvimento do labor, a proibição 

do trabalho infantil, o direito à segurança e assistência sociais, a proteção da saúde e do 

meio ambiente. 

Em nada era diferente o regime do Título V
321

, da Cidadania, de eleger e ser 

eleito no Parlamento Europeu e nas eleições municipais, quando residindo em Estado-

membro que não o seu originário (note-se que a Carta é anterior ao Tratado de Lisboa. 

Coube apenas ao último prescrever a inovação dos direitos eleitorais do residente, como 

já examinado), o direito a uma boa administração, de acesso aos documentos de todas as 

entidades da UE, o direito de petição às autoridades europeias, proteção diplomática e 

consular por parte de qualquer Estado-membro quando estiver em país não pertencente 

à União. 

Igual situação passava o Título VI, da Justiça, segundo o qual o cidadão europeu 

tem direito a tribunal imparcial, a presunção de inocência, a legalidade e 

proporcionalidade dos delitos e das penas, a vedação de ser julgado mais de uma vez 

pelo mesmo crime. A repetição se mantém no Título VII, das disposições gerais e 

interpretação da Carta. 

Em sede do sistema jurídico e jurisdicional eurocomunitário nenhum deles era 

imediatamente aplicável. 

À frente da assinatura do Tratado de Lisboa, a Carta de Direitos Fundamentais 

foi novamente em sessão solene proclamada em 12 de dezembro de 2007, em 

Estrasburgo, pelos então presidentes do Parlamento Europeu, Hans-Gert Pöttering, da 

Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, e do Conselho da União Europeia, o 

primeiro-ministro português, José Sócrates. A Carta foi integrada ao Tratado na 

qualidade de anexo. 

Mais, o artigo 6º do Tratado da União Europeia na nova redação elevou seu 

valor jurídico ao mesmo do dos tratados, criando um “sistema eurocomunitário de 

tutela dos direitos fundamentais” (DUARTE, 2010, p.38). 

                                                 
321

 Embora a liberdade de circulação e permanência esteja contida nesse Título, como também fazia parte 

dos Tratados, era vinculante e não cabe nessa sequencia. 
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A União Europeia, por meio do Tratado de Lisboa, elevou a Carta a um locus 

standi inédito. Com isso, a poderosa Carta, agora de força obrigatória, verdadeira 

síntese de todos os ideais de direitos humanos e fundamentais revelados até a atualidade 

subiu a direito unionista originário e vincula a todos os participantes da integração 

europeia, assegurando direitos imediatos a aproximadamente 500 milhões de 

cidadãos
322

, sem embargo de suas nacionalidades pátrias, que fazem jus a eles mesmo 

estando fora das fronteiras do seu país, se dentro do largo Espaço da União.  

Desse modo, a elevação a direito originário significa que incidem sobre a Carta, 

nessa qualidade e em termos de efetividade - o princípio do primado, a aplicabilidade 

direta, o efeito direto, o princípio da efetividade ou efeito útil
323

 e torna-se parâmetro de 

validade para todos os atos da União e de controle do descumprimento pelos membros. 

A Carta consagrou, de vez, o desenvolvimento da emancipação da UE da sua 

natureza meramente economicista para um “constitutionally-mature environment”. 

(FONTANELLI, 2011, p. 24). Assim, constrói a cidadania a partir das liberdades 

públicas, dos direitos fundamentais.  

Há repercussões imanentes seriíssimas nisso. Uma delas, à luz do seminal 

“triângulo judicial europeu”, reflete a possibilidade, no campo jusfundamental, de 

responsabilização dos Estados-membros por atos típicos do direito unionista derivado 

(DUARTE, 2004, p. 762), ou seja, adotados por e de competência das instituições 

interna corporis integracionistas (Comissão, Conselho, Parlamento, etc.)
324

. 

Ademais,  

 

se afigura provável que o processo de integração pelo direito tenderá 

progressivamente a converter-se numa ‘dinâmica de integração pelas normas 

fundamentais’ que, continuando a desempenhar uma função ‘federalizante’ 

cara ao TJ, permanecerá cada vez mais atenta ao pluralismo europeu” 

(AMARAL e PIÇARRA, 2009, p.37). 
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 Ver o Protocolo de Exceção atinente ao Reino Unido, à Polônia e à República Tcheca. 
323

 Sem prejuízo dos demais, como especialidade, subsidiaridade, transversalidade, proporcionalidade, 

uniformidade de aplicação, interpretação conforme... 
324

 Igualmente, remanesce em voga a discussão de fundo da negativa explícita de a Carta atribuir novos 

poderes à União, isto é, a redistribuição vertical de poderes. Ver a excelente análise, com farta 

observância jurisprudencial, e também esclarecedora da doutrina de incorporação, em: KNOOK, Allard. 

The Court, the Charter, and the vertical division of powers in the European Union. In: Common Market 

Law Review. S/e, vol. 42, n. 2, 2005, pp. 367-398. 
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Pernice e Kanitz, por sua vez, falam em um novo contrato social dos cidadãos da 

UE, reconhecem o “triângulo” (em outros termos) e o pluralismo, de outro ponto de 

vista, de vertente convergente não federalizante. 

 

“Separate jurisdictions (...) are therefore not a danger to a European 

‘multilevel constitutional system’. On the contrary, it rather is an emblematic 

feature of a system of divided public authority which is not a federal state. 

Although there will be a strong harmonizing effect through the interaction of 

the national and the European systems for the protection of fundamental 

rights in the composed constitution of the European Union, responsibilities 

will remain divided (PERNICE e KANITZ, 2004, p. 20). 

 

O fato inconteste é que a cidadania alterou conceitualmente a União. No 

arcabouço que demonstramos, o estatuto democrático da cidadania unionista contempla, 

encetando a coroação do federalismo do constitucionalismo plural da UE (e o 

constitucionalismo plural/pluralismo constitucional do federalismo da UE). 

 

 

3. “Cidadania pacha”, Mercosul e o direito da integração no novo 

constitucionalismo latino-americano. 

 

Fatos: 2013, Ano Europeu dos Cidadãos
325

. 2014, Ano da Primeira Eleição 

Direta para o Parlamento do Mercosul
326

. 

Essa oportuna coincidência abre-nos uma janela, permitindo a construção 

comparativista nos moldes e segundo os marcos teórico-metodológicos antes 

anunciados e que serão agora recuperados
327

. 

Antes de mais, urge esclarecer que esse exercício comparado ter por objetivo 

revelar o funcionamento e os instrumentos jurídicos da ordem positiva do Mercosul e da 

integração ibero-americana. Isso quer dizer que não se deve assumir paradigmático o 

caso da União Europeia, embora ele o seja por vocação. Ocorre que cada processo segue 

seu curso próprio, com suas vocações, possibilidades e características. Assim, dada a 
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A Comissão Europeia, em resposta ao apelo do Parlamento Europeu, assim propôs por ocasião da 

celebração dos 20 anos do Tratado de Maastricht, instituinte da cidadania, como largamente vimos. 
326

 Conforme será assinalado, apenas o Paraguai realizou eleições diretas e especificamente voltadas para 

o preenchimento dos cargos de representantes em âmbito integracionista. 
327

Acrescentamos, desde logo, SCHMITTER, Philippe. The nature and future of comparative politics. In: 

European Political Science Review. Cambridge: CUP, 1:1, 2009, pp. 33-61; PEGORARO, Lucio. 

Derecho Constitucional y método comparativo. In: Metodología del derecho comparado (José Maria 

Serna de la Garza, org.).  Distrito Federal: UNAM, 2005.  
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precocidade integracionista europeia, bem como seu sucesso retumbante, com 

evoluções e progressos continuados, qualquer iniciativa de comparar-se (opor-se, 

contrastar-se, aproximar-se, espelhar-se...) por parte da regionalização comunitária local 

incidiria no pressupostamente (pelas escolhas epistemológicas) equívoco de inoperância 

desse sistema para concluir - ainda que interna e logicamente coerente, de acordo com a 

técnica utilizada - que existe uma estrada interminável a percorrer rumo ao destino certo 

e final, que é o parâmetro unionista. 

Está claro que a estrada acompanha o horizonte. No entanto, nessa medida, não 

há parâmetros a serem estritamente incorporados. Existem duas histórias, de dois 

processos institucionais, que podem inspirar-se mutua e reciprocamente e valerem-se de 

cada experiência
328

. 

Por outras palavras, em resumo, “el Mercosul, claramente, ‘no es uma 

reproducción defasada en el tiempo del esquema europeo” (DE ALMEIDA apud 

ÁLVAREZ MACÍAS, 2011, p. 224). 

Com isso em mente e sem jamais perder de vista tais premissas, mesmo com as 

“assimetrias entre o Mercosul e a União Europeia” (VENTURA, 2003) o direito 

comparado potencializa a crítica, positiva ou negativa. 

Para tanto, o primeiro ponto é compreender que a integração latino-americana 

localiza-se na chave do direito ao desenvolvimento (primeiro Considerando do Tratado 

de Assunção), tendo se originado no começo da década de 1990, sob determinado 

contexto regional: a redemocratização de vários Estados(-membros) simultânea à 

(re)afirmação e ao restabelecimento dos direitos civis, políticos, individuais, coletivos e 

à inclusão dos direitos sociais na ordem e na pauta política regional. Enfim, culminou 

no congraçamento e na aclamação dos direitos fundamentais
329

. 

Dessa maneira, os vetores da formação da cidadania são bastante diversos do 

que vimos na construção europeia. Nosso exame sobre a integração mercosulina se dará 

à luz da “cidadania [do novo] no constitucionalismo latino-americano” (BELLO, 2012). 

Fora desse quadro (apenas recentemente percebido e difundido por parcela específica da 

                                                 
328 Afinal, a nosso sentir, mesmo distantes - em um mundo em que a distância é uma ficção – reiteramos 

que os sistemas jurídicos passam por “acoplamentos” estruturais, como lapidado por Marcelo Neves, que 

culminam no metabolismo constante das jurisdições nacional, regional, supranacional e internacional 

(NEVES, 2009, p. 35). 
329

 No contexto do juspublicismo pós-positivista e do neoconstitucionalismo. 



132 

 

Academia brasileira
330

, que não se deixa viciar), não há sentido na integração e não há 

rigor científico investigativo para levar a conclusões adequadas. 

Isso explica o porquê de a pouca literatura
331

 no tema restringir-se ao aquém do 

manancial de possibilidades desse estudo e inferir, quase invariavelmente, pela 

reprodução, pela importação de fórmulas e modelos alheios.  

A produção que há também pouco pontua no gráfico teórico-normativo, pois 

negligencia a juridicidade dos movimentos (e esse é um defeito do ensino jurídico e das 

Faculdades de Direito brasileiros). Este trabalho busca evitar os desacertos antigos. 

A reflexão que propomos como partida é: como pretende o Mercosul chegar a 

um mercado comum, se exclui os seus cidadãos de todo o processo de integração? 

(STELGES, 2002, p.61). Mais do que isso, como se imagina criar um espaço político 

latino-americano ativo e influente na sociedade internacional, sem “empoderar” seus 

cidadãos? 

Todavia, para enfrentar o sistema jurídico do Mercosul e estudar seus 

expedientes de direito positivo, temos que responder do que se trata a cidadania no novo 

constitucionalismo latino-americano. Ou como a definimos: a “cidadania pacha”, em 

paralelo à “cidadania terroir”
332

 da UE.  

A cognição do laço da cidadania latina passa pela apreensão das contingências 

políticas, sociais, históricas e econômicas da região. A relação da cidadania está envolta 

na “questão social e o surgimento de recentes demandas político-culturais, que denotam 

a constituição de novos sujeitos políticos e sociais, a construção de identidades coletivas 

e a expressão de articulações diferenciais entre Estado, sociedade civil e cidadãos” 

(BELLO, 2012, p. 23). 

Em larga medida, a construção da cidadania foi promovida pelo Estado e não na 

salvaguarda individual contra aquele, o que gera uma ideia de concessão não alinhada 

com a luta pelos direitos. 

Apesar disso, com os movimentos sociais clássicos e novos, ou seja, organização 

de trabalhadores, partidos e sindicatos e de segmentos da sociedade civil que se unem 
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 Um nome que pela liderança, pela excelência científica e pela produção prolífica merece homenagem é 

o do professor Antonio Carlos Wolkmer, da Universidade Federal de Santa Catarina. Incluímos também o 

professor Boaventura de Sousa Santos que, além de ser coirmão português, integra efetivamente a 

Academia brasileira, tendo continuamente por anos estudado (n)o país e aqui produzido. 
331

 Assim reconhecem também, a propósito da ciência política, Mendez,  Mendez e Triga: “the absence of 

explicit comparison is a peculiar lacuna in the field (...)” (MENDEZ, MENDEZ e TRIGA, 2009, p. 60). 
332

 A montagem dessa foi exaustivamente observada no capítulo 2, desde a liberdade de circulação até a 

Carta de Direitos Fundamentais. 
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para pleitear direitos específicos, de gênero à ecologia ou serviços públicos, nos novos 

espaços públicos, foi construída a cidadania ampliada, aliada à cidadania social
333

, 

com crescente demanda por participação política. 

Percorrendo a trilha histórica colonial, a modernização no continente americano 

acabou por descrever linhas próprias, diferenciando-se do modelo capitalista 

metropolitano. Nesse sentido, a abolição da escravatura enfileirou a fundação de novas 

classes sociais, em paralelo com intenso fluxo migratório rumo à cidade, com suporte, 

não exatamente da tardia e frágil classe burguesa, porém dos Estados oligárquicos; o 

que, por sua vez, exprime o estadocentrismo da região. 

Em que pesem diferenças históricas, é possível identificar semelhanças no 

percurso da cidadania dos países latino-americanos e afirmar que o conceito de cidadão 

aqui se aproximava mais daquele presente na França revolucionária do que o do 

proprietário de raiz lockiana. Nesse ponto, há dois marcos jurídicos de relevância: a 

Constituição de Cádiz e a experiência mexicana da segunda metade do século XVIII. 

Dada a difusão das comunidades políticas, o primeiro critério que apontava para 

a cidadania era o de vecindad, de sorte que o sentimento de inclusão em determinado 

território, que não equivale ao todo do Estado instituiu a municipalização da política, o 

clientelismo e o personalismo, entrelaçados à cidadania. 

Assim, o reconhecimento da cidadania condicionava-se à posição no modo de 

produção em que o indivíduo se encontrasse (seletividade de direitos sociais). Na 

entrada do século XX, contudo, o crescimento populacional, a marginalização dos 

trabalhadores, o fluxo migratório, catapultado pelas crises econômicas a partir de 1929, 

somados às consequências sócio-político-econômicas, refundaram a relação mantida 

entre Estado e sociedade. Nasceram as “bandeiras de luta”. Enquanto aumentava a 

participação na vida pública, crescia, na mesma medida, o controle oficial, a repressão e 

a manipulação sindical. 

Com a grave crise dos Estados-democráticos burgueses, viveu-se o atribulado 

período de ditaduras militares mediante seguidos golpes de Estado na América Latina. 

Com isso, esvaziou-se a arena política, desmobilizaram-se as forças populares e o 

exercício da (frágil) cidadania foi altamente restringido. Essa fórmula influenciou e 
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 “Altera-se a estrutura do Estado, que, em alguns casos, passa de nacional a plurinacional e/ou 

multicultural (...) consequentemente, produz-se uma concepção ampliada de cidadania, calcada na 

atuação política direta, na produção de novos sujeitos sociais e no reconhecimento de novos direitos” 

(BELLO, 2012, p. 26). 
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orientou diretamente a conformação da democracia naqueles países. Foi apenas no fim 

do século XX, com o discurso dos direitos humanos, que os direitos subjetivos e 

coletivos começaram a ser afirmados. Diferentemente da experiência europeia, o 

processo não foi sequenciado em etapas, mas correu em paralelo. 

No caso brasileiro, a despeito da diferença idiomática e de tradições, que faz 

com que prevaleça certa percepção de afastamento, de desconexão com o universo 

latino-americano, sensíveis traços comuns unem o país ao mesmo contexto 

sociopolítico
334

. O que se viu foi a introdução da cidadania regulada, em que 

prepondera a estratificação, segundo a qual se define quem é cidadão, a partir da 

inclusão/exclusão em comunidades presentes no comando normativo-legal. Chama a 

atenção o fato de ter sido criado um plexo de cidadania, com base em direitos sociais, 

sem que os direitos individuais e políticos tivessem sido absolutamente fixados.  

Em paralelo à virada neoliberal exacerbada do período (que representou um 

golpe aos projetos da Comissão Econômica para América Latina e Caribe - CEPAL), 

também se verificou uma fase transitória em termos democráticos. Como consequência, 

de um lado movimentos de direitos humanos se uniram e promoveram o início do 

diálogo direto entre cidadãos e Estado, sendo este, ainda, objeto de fiscalização por 

aqueles. 

De outro lado, cresceu a pressão por parte da sociedade em geral pela proteção 

de grupos sociais vulneráveis. Tal processo veio acompanhado de notoriedade e 

influência política destacada para aqueles entes. O liame desses novos atores, além dos 

sindicatos e partidos políticos, foi a concepção de cidadania ampliada para mulheres, 
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 Nessas novas bases, o primeiro modelo de cidadania no Brasil nasce com a Abolição. No entanto, esse 

processo de cidadania concedida traz consigo, em verdade, uma subcidadania aos sujeitos formalmente 

livres, porém dependentes e inúteis ao processo produtivo vindouro. Foi no transcorrer da Primeira 

República, e a institucionalização definitiva do coronelismo como sistema político corrente, que os 

antigos marginalizados passaram a ganhar importância, haja vista o interesse eleitoral apoiado em 

“currais” para fazer prosperar a economia liberal favorável às classes dominantes. No Brasil, o 

liberalismo apareceu antes da democracia, não assegurando garantias fundamentais, mas consagrando 

uma organização econômica. Por sua vez, a industrialização e os eventos críticos de fins da década de 

1920 e o refluxo da década de 1930, o Estado passou a interferir consideravelmente sobre a atividade 

econômica. Isso coincide com o momento político igualmente intervencionista, centralizador e autoritário 

no Brasil. Com essa nova configuração, que adotou o corporativismo, as relações Estado-sociedade foram 

reestruturadas em uma dimensão histórica do arranjo produtivo. Por meio do corporativismo, a questão 

social foi abordada, dentro das preocupações seletivas das políticas públicas de então, de maneira a 

privilegiar a codificação de direitos coletivos. Especificamente, aos trabalhadores urbanos foram 

atribuídos direitos de cidadania, graças à sua condição laboral. Outra vez, afastando-se do percurso 

europeu, a classe operária mais recebeu do que de fato conquistou garantias fundamentais, devido às 

barganhas políticas entre grupos insurrectos e o governo. Isso não significa que os direitos sociais foram 

integralmente outorgados ou que o establishment de 1930 tenha inaugurado políticas sociais de cunho 

popular. Na verdade, o regime habilmente incorporou reivindicações como estratégia de marginalização 

de grande parcela do povo, afastada do mercado de trabalho. 
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negros, homossexuais, idosos, consumidores, ecologistas, trabalhadores urbanos e 

rurais, minorias em geral; América Latina afora. 

Quanto aos reflexos no plano jurídico, ocorre uma constitucionalização 

simbólica dos direitos sociais, ou seja, uma tentativa de dissimulação da disparidade 

entre norma e fato social, sendo a despolitização um traço distintivo desse processo. 

Diante da reformatação da cidadania, alteraram-se, outrossim, as políticas sociais
335

 

regionais. O momento constitucional ackermaniano, portanto, converteu-se
336

. 

A partir de então, pode-se falar em desestatização da cidadania, pois os 

indivíduos deixam de interagir apenas em relação a um Estado. Isso tudo alinhado ao 

enfraquecimento dos personagens políticos tradicionais, notadamente partidos políticos 

e sindicatos; o que efetiva um novo balanço de poder na vida política da esfera pública. 

Dessa sorte, é possível identificar um novo conceito de cidadania no atual 

constitucionalismo latino-americano, que pode ser recortado com o período de 

redemocratização da década de 80 do século passado e dividido em três fases: (a) de 

1982 a 1988, ligada ao surgimento do multiculturalismo; (b) de 1989 a 2005, com a 

ascensão do Estado plurinacional e do pluralismo jurídico
337

; e (c) de 2006 a posteriori, 

com a afirmação da livre-determinação dos povos
338

. 

Esse novo momento constitucional regional (Brasil, 1988; Paraguai, 1992; 

Argentina, 1994; Venezuela, 1999; Bolívia 2007/2009; Equador, 2008; Uruguai, apesar 

do texto-base ser de 1967, houve significativas reformas em 1989, 1994, 1996 e 2004) 

vem consagrando a cidadania, a justiça social, o pluralismo, a participação política 

ativa, o acesso ao Judiciário e privilegia, especialmente, os direitos da natureza e a 

integração latino-americana. 

Desses dois últimos, com ênfase no ecocentrismo, substituto do 

antropocentrismo, vem a alusão à “Pacha Mama” e à “cidadania pacha”, como 

concebemos. Essa marca serve como etiqueta distintiva (precursora, inédita e única) do 

novo constitucionalismo latino-americano, incluído aí o direito da integração. Por isso, 

convergimos para desenvolver o conceito de cidadania regional “pacha”.  
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 Ainda submissas, ou melhor, acessórias às políticas econômicas. 
336

 Venezuela, Bolívia e Equador levaram essa transição a ponto de convocação de novas assembleias 

constituintes, com vistas a se adequar aos anseios das frações historicamente apartadas do processo 

político. 
337

 Ver: WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo e crítica do constitucionalismo na América Latina. In: 

ABDC. Curitiba: Anais do IX Simpósio Nacional de Direito Constitucional, 2010, pp. 143-155. 
338

 Para Bello, no Brasil, apesar do pioneirismo constitucional de 1988, o modelo de cidadania manteve-se 

passivo, estadocêntrico, alheio ao pluralismo. Não obstante, conservou a divisão tradicional de direitos 

geracionais. Portanto, permaneceu o teor monocultural e nacional no país. 
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As Cartas do Equador (Preâmbulo e art. 71) e da Bolívia (Preâmbulo) ensinam e 

definem “Pacha Mama”: é a própria natureza, é a terra a que se pertence. Ou seja, é uma 

identidade cultural regional comum(nitária). 

 Destarte, o direito como narrativa cultural prevê, entre nós, um destino comum, 

embasado anteriormente por uma realidade congruente, por desafios e legados 

históricos análogos e valores sociais interseccionados, isto é, desde um locus igualmente 

partilhado. 

A capacidade de consolidar bases democráticas multiculturais constitui força 

motriz para o desenvolvimento econômico, social, governamental, ambiental, ou seja, 

dos direitos fundamentais de todas as naturezas. A regionalização, face da globalização, 

atrai, assim, através das constituições integracionistas, a prevalência transversal do 

núcleo jurídico mais nobre. Ademais, a integração implica, e só é plenamente alcançada, 

quando todos os membros recebem tratamento igualitário e dispõem de liberdades e 

oportunidades iguais. É, portanto, a exigência constante, devir pela consecução de 

equilíbrio solidário e justa simetria entre os membros. 

Tanto assim, o direito comunitário vem perfazendo espaço normativo 

diferenciado no novo constitucionalismo latino-americano mediante certas cláusulas de 

abertura dialógica às constelações integracionistas
339

. 

O mais alto exemplo legal empresta o artigo 153 da Constituição da República 

Bolivariana da Venezuela, pelo que serão privilegiadas as relações com a América 

Latina e que “las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración 

serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación 
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 V., por exemplo, o art. 75, 22 a 24 da Constituição argentina; ou a já destacada exclusividade da 

Delegação paraguaia no Parlamento do Mercosul. A triste exceção é o Brasil, em que persiste a 

subserviência hierárquica e procedimental dos Tratados e da ordem comunitária originária, ilustrada pelo 

retrocesso da EC 45/2004. Nessa perspectiva, será mais trágico o destino do direito comunitário derivado, 

da legislação comum secundária, isto é, as normas e atos do Parlamento do Mercosul, da Secretaria, do 

GMC, do CMC... Por certo, pareceres e decisões do TPR sucumbirão ao mesmo fim. Perdem todos sua 

ratio essendi, mantida essa conformação normativa constritiva. No regime brasileiro quanto ao direito da 

integração (distinto do dos direitos humanos), respaldado pela jurisprudência tímida do Supremo Tribunal 

Federal (HC 87.585/TO; ADIn 1480-3/DF; RE 466.343/SP...), a celebração de um tratado internacional, 

com todos os esforços que lhe comovem, seria tão somente como uma proposta de emenda constitucional 

e isto não pode ser. se os Tratados de Integração não dispuserem de procedimento especial - e que lhes 

reconheça supranacionalidade - a união política estará em risco. Qualquer instabilidade no Congresso, 

resultado de matéria que oponha governo e oposição, poderá travar o bloco regional ao adiar a apreciação 

de seus acordos. Retenha-se que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, foi 

promulgada no Brasil por meio do Decreto Número 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Decorridos 

quarenta anos. O Estado brasileiro estaria em longa inadimplência internacional, se para cumpri-lo 

dependesse de procedimento incorporativo não automático, sem aplicabilidade imediata ou efeito direto. 

Ato contínuo, seria inviável que uma construção comunitária permanecesse em suspenso por tantas 

décadas. Logo, é indispensável evitar a débâcle de iniciativas como o Mercosul e a Unasul, a fim de 

preservar sua transversalidade de direitos, afastando o baixio normativo e os entraves procedurais. 
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directa y preferente a la legislación interna”. Destaque-se a introdução da 

aplicabilidade direta dos Tratados, de forma a escusar procedimentos de incorporação 

legislativa, visto que os diplomas integracionistas, ao serem adotados, automaticamente 

constituem o direito venezuelano e prevalecem sobre as demais normas. 

O Texto de Caracas antecipa, ainda, a possível implementação de uma moeda 

comum latino-americana e caribenha. Para tanto, possibilita a substituição monetária, 

através do artigo 318, em virtude de tratado de âmbito regional de que o país venha a ser 

signatário. 

Por isso, em que pese a carência de harmonização legislativa; a extensa lista de 

exceções à pauta aduaneira única; protecionismo impeditivo; unilateralidade de 

interesses ante o sistema internacional; a (em franca decrescente) falta de efetividade do 

Tribunal Permanente de Revisão - os quais freiam a evolução do Mercosul - interromper 

a construção do ideal de paz positiva (que contribui diretamente para a segurança 

internacional), o estímulo à aproximação e à igualdade entre os povos, a comunhão de 

direitos, garantias e liberdades, assentes na identidade humana é regredir. Não bastando, 

servem, ainda, razões de índole pragmática como o fortalecimento que representa nas 

negociações de política mundial
340

, acesso a novos mercados, competitividade e auxílio 

coletivos, maior solidez para enfrentar oscilações econômicas, expansão comercial e 

crescimento das relações empresariais, facilitação para Lex Mercatoria
341

, troca de 

experiências políticas, enriquecimento cultural, desenvolvimento com preocupação 

socioambiental. 

Quando, em 26 de março de 1991, os presidentes Fernando Collor, do Brasil; 

Carlos Menen, da Argentina; Andrés Perez Rodrigues, do Paraguai; e Luis Alberto 

Lacalle, do Uruguai, celebraram o Tratado de Assunção
342

, precedido pela Ata de 

Buenos Aires e pela Declaração de Foz do Iguaçu, e instituíram oficialmente o Mercado 

Comum do Sul, seus objetivos voltavam-se para a lógica do direito ao desenvolvimento 
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 “Voz mais ativa nos assuntos internacionais e domésticos, na era da globalização” (CASTELLS, 

2002). 
341

 Muito além do que podem realizar os princípios UNIDROIT, do Instituto Internacional para 

Unificação do Direito Privado. Um estudo mais explicativo sobre litígios internacionais, arbitragem, lex 

mercatoria e o sistema de resolução de conflitos no Mercosul é obtido em Lex Mercatoria e Arbitragem 

Internacional no Ordenamento Jurídico Brasileiro, de Luiza Rangel de Moraes in Tributação, Comércio 

e Solução de Controvérsias Internacionais, de Monteiro; Castro; e Uchôa Filho (coord.).  
342

 “Uma resposta criativa à nova dinâmica das economias nacionais e internacional, uma vez que o 

esgotamento das políticas substitutivas levou obrigatoriamente à necessidade de encontrar novas formas 

de inserção econômica externa”, seguindo as proposições teóricas de Raul Prebisch (ALMEIDA, 1993). 
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por meio das figuras de tarifa externa comum, de pauta aduaneira única, de livre 

circulação de mercadorias, serviços e pessoas. 

Eram muito claros tanto os desafios como os objetivos do processo 

integracionista. Por um lado, a reunião de países com sistemas incipientes e instáveis, 

sobre que pairaram crises, desconfianças fiscais, autoritarismos, violações de direitos e 

imersos em diferentes estágios de desenvolvimento. Por outro, o vislumbramento da 

associação de Estados conectados e inspirados por certos interesses e valores cognitivos 

de pertencimento comuns em torno de um conjunto institucional, bloco ou complexo 

regional
343

, combinando características de Machtstaat e de Rechtsstaat, o que significa 

dizer dotado de poder político e força próprios e de juridicidade (império do direito) 

supranacional. 

As exigências apontadas ao Mercosul (CASELLA, 1996) vêm sendo 

contempladas, sobretudo, na última década. E as reclamações quanto ao déficit 

institucional e ao fôlego econômico-financeiro (BARBOSA, 2007), além dos protestos 

de falta de eficácia das suas normas (HERZ e HOFFMANN, 2004) estão sendo 

devidamente suplantados. Vale destacar, sem escopo exauriente, pelas próximas linhas: 

a reforma jurisdicional do bloco, sua inovação parlamentar e o alargamento das 

comunidades, respectivamente dispostos. 

Com o advento do Protocolo de Olivos, de 2002, que revogou o sistema do 

Protocolo de Brasília, a estrutura jurídica do Mercosul deixa sua etapa inaugural e 

evolui, mesmo sem formar ainda jurisdição tipicamente comunitária. O Tribunal 

Permanente de Revisão, ressalvada sua competência consultiva, pode ser entendido 

como um tribunal de alçada a pedido dos Estados-membros, motivados por uma 

controvérsia, relacionada a pronunciamento anterior do Tribunal Arbitral. Os 

integrantes do TPR, uma vez designados, desempenham suas funções sob convocação, 

nos termos do artigo 19 do Protocolo de Olivos, devendo estar permanentemente 

disponíveis, o que leva a crer que não haverá regularidade previamente estabelecida 

para as atividades da Corte. Permanente é a vigilância, não exatamente o Tribunal em 

funcionamento ou exercício de expediente. 

                                                 
343

 “A CEPAL, que nasceu junto com a Comissão Econômica para a Europa, das Nações Unidas, defende 

desde o início e sob o modelo europeu, a idéia da integração regional (...) É a CEPAL que introduz, nos 

anos 50, o conceito de cooperação regional baseada num sistema de preferências (...) como meio de 

acelerar o desenvolvimento econômico.” (ALMEIDA, 1993). 
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A solução de conflitos do bloco mantém a sequencia de duas fases: a primeira 

pré-contenciosa, em que há negociações diretas entre as “partes” e mediação do Grupo 

Mercado Comum. Vencido o prazo de 15 dias, contados a partir do comunicado da 

controvérsia à outra parte, e os procedimentos dos artigos 4º e 5º, qualquer um dos 

Estados-membros poderá submeter a matéria à apreciação do Grupo Mercado Comum, 

que avaliará seu objeto e chamará as partes para se manifestar. Ao término desse 

Procedimento Opcional, o GMC formulará recomendações que levem à solução do 

conflito. 

Caso não seja suficiente ou, se por interesse, um Estado decide saltar essa fase, 

segue-se diretamente à etapa contenciosa, em sede de um Tribunal Arbitral ad hoc, 

regulado pelo artigo 10 e seguintes. Dessa instância, resultará um Laudo, cuja natureza é 

obrigatória, e de que caberá, além de Recurso de Esclarecimento, Recurso de Revisão 

ao TPR. A não interposição de recurso, bem como o julgamento da Revisão, produz 

coisa julgada. 

Os Estados poderão, ainda, sob guarda do artigo 23, aquiescer em diretamente 

submeter a questão ao TPR, situação em que a instância será única. Os particulares 

também dispõem de legitimidade processual, nos termos do Capítulo XI, do artigo 39 ao 

44, condicionados à circunstância de seus interesses terem sido afetados por ato de 

algum dos Membros. Enfim, um estudo detalhado da jurisdição do Mercosul encontra 

lugar em espaço diverso, sendo essas notas suficientemente esclarecedoras para o 

objetivo em apreço. 

Igualmente, cumpre sublinhar a criação do Parlamento do Mercosul - por seu 

Protocolo Constitutivo, em 2006 - que substituiu a Comissão Parlamentar Conjunta. O 

Parlamento abriu o espaço de representação dos povos e dos interesses dos cidadãos de 

cada Estado-membro, com vistas a assumir a defesa permanente da democracia, da 

liberdade e da paz; a promover o desenvolvimento da região com justiça social, 

respeitando sua pluralidade; a estimular a formação da consciência coletiva de valores 

comunitários; a contribuir com a integração e a solidariedade regionais. 

Das competências do Poder Legislativo mercosulino, merecem atenção suas 

atividades de acompanhamento dos órgãos decisórios e consultivos do bloco sobre o 

estado da integração, suas manifestações a respeito do andamento do processo 

integracionista, além, é claro, da proposição de projetos de normas, em parceria com o 

Conselho do Mercado Comum, e da representação política de nacionais dos Estados-
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membros. Seus atos típicos são pareceres, projetos e anteprojetos de normas, 

declarações, recomendações, relatórios e disposições. 

Ou seja, a atividade legiferante comunitária está no curso de criar normas de 

direito comunitário derivado. 

Por fim, há o alargamento comunitário sul-americano, a partir da instalação da 

União de Nações Sul-Americanas, UNASUL, cujo Tratado Constitutivo foi assinado em 

2008. Fazem parte da União: Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, 

Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. A UNASUL é dotada de 

estrutura própria, dividida em conselhos e grupos. Mais importante, contudo, é o fato de 

ser formada pelo Mercosul e pela Comunidade Andina de Nações, além de países não 

pertencentes a tais blocos.  

Nossa hipótese é que o Mercosul e a CAN são Comunidades interna corporis da 

União. Ainda que cada uma das três tenha funcionamento independente e Tratados 

específicos, e CAN e Mercosul tribunais próprios (Tribunal de Justiça Andino e TPR), 

sua interpenetração leva a crer que, em breve, será imperioso um ato de unificação, em 

benefício de um robusto bloco de União Sul-Americana. 

No âmbito da UNASUL, Mercosul, Bolívia e Chile - por exemplo - já 

constituem Área de Livre Residência com direito ao trabalho e firmaram compromisso 

de reciprocidade em legislação previdenciária. A UNASUL também conta em sua 

normativa com a Cláusula Democrática - aprovada em resposta à tentativa de golpe de 

Estado por parte das Forças Armadas no Equador em 2010 - que prevê sanções 

diplomáticas, políticas e comerciais com objetivo de preservar a paz estável e a ordem 

pública. 

Observemos agora, enumerando, conquanto panoramicamente, alguns pontos 

relevantes. 

O avanço dos direitos integracionistas depende diretamente da 

institucionalização que materializa e manifesta a vontade política de investimento 

regional. Nesse âmbito, advém a construção de um espaço político que desafia a relação 

representativa clássica entre Estado e democracia, isto é, revoluciona a cidadania. É 

evidente que estamos a minudenciar politicamente as instituições parlamentárias. 

Se na União Europeia o processo de integração retroalimenta-se além do 

controle estatal, no Mercosul a onipresença dos governos nacionais impede tal 

dinâmica. 
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Como já destacado, no que tange aos legislativos comunitários, o Parlamento 

Europeu teve passagem première
344

, pois até Maastricht era simplesmente uma 

instituição - Assembleia Parlamentar - de acompanhamento e de consulta [e a primeira 

eleição direta para provimento de seus cargos representativos aconteceu somente em 

1979. O incansável pedido dos europarlamentares para serem diretamente eleitos 

tropeçou durante décadas na negativa dos Estados-membros, especialmente a França] 

(ÁLVAREZ MACÍAS, 2011, p. 219). Acompanhava as funções da Comissão Europeia, 

fiscalizando seu exercício, e era chamado a emitir pareceres sobre iniciativas de 

deliberação. Em 1975, essas consultas passaram a obrigatórias nos domínios da política 

agrícola, de serviços e transportes e da liberdade de estabelecimento. Com o Ato 

Único
345

 (1986), essa “competência” foi ampliada para englobar as submissões de 

pedido de adesão ao bloco. Apenas com o Tratado de 1992 configurou-se qual ente 

propriamente deliberativo e legislativo perante o procedimento e codecisão (atual 

processo legislativo ordinário).  

Um momento histórico dessa escalada relaciona-se com o poder de controle 

político permanente do PE sobre a Comissão: em 1999, o Parlamento aprovou, 

motivado por relatórios da Comissão de Controle Orçamentário, uma moção de censura 

que levou à demissão da Comissão Santer
346

. O episódio determinou o reequilíbrio de 

forças institucionais na UE. 

O PE promoveu a realocação da sua própria autoridade no quadro institucional 

da integração - de tangencial, marginal para o centro do esquema legislativo à moda 

bicameral
347

 com o Conselho, ou seja, com os Estados-membros, e de supervisão 

política da vida comunitária. 

                                                 
344

 No “Tratado de Paris (...), el órgano parlamentario fue diseñado para operar (...) en la ‘periferia’ de la 

CECA, al no poseer atribuciones legislativas ni legitimidad democrática direta (…) disponía de un poder 

de control sumamente limitado. (...) Desde los Tratados de Roma de 1957, la Asamblea vio ampliada su 

participación en la construcción del proceso de integración (…) Su autoridad política aumentó gracias al 

poder de censura sobre la Comisión. (...) Cada siguiente reforma de los Tratados constitutivos 

profundizó el carácter supranacional de la UE, aumentando las competencias del Parlamento Europeo 

(…) La institución desarrolló una cultura de ‘hambre de poder’” (ÁLVAREZ MACÍAS, 2011, p. 218). 

Grifado. 
345

 “A função legislativa do Parlamento ganhará status de poder, supraconsultivo e infranormativo, 

pela previsão do artigo 252, TC na versão do Ato Único de 1987” (TREVISAN, 2011, p. 403). Grifado. 
346

 Cercada por denúncias de fraude, abuso de poder e corrupção. Em especial, contra a comissária 

francesa Edith Cresson, que teria favorecido um amigo com um cargo “fantasma” no seu gabinete. Como 

consequência, foi criada a Organismo Europeu da Luta Antifraude, órgão do Secretariado-Geral da 

Comissão. 
347

 Não se pode falar exatamente em bicameralismo, eis que há duas instituições (e não órgãos) separadas, 

diferente de um Parlamento/Congresso com uma Câmara Baixa e uma Câmara Alta/Senado. 
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Já hoje, dada a democratização hasteada pelo Tratado de Lisboa, o Parlamento 

Europeu coleciona poderes: deliberar em co-decisão com o Conselho da União Europeia 

e sob proposta da Comissão pelo processo legislativo ordinário (art. 14, 1, TUE); sua 

composição eleitoral, escolhida pelos povos-membros da UE, influencia diretamente na 

nomeação do Presidente da Comissão, já que o Conselho deve ter em conta o resultado 

das urnas ao indicar
348

 um quadro vindo da força política majoritária (art. 14, 2, TUE 

combinado com art. 17, 7, TUE); prerrogativa de demitir a Comissão por meio do 

sistema de moção de censura/voto de confiança (funções de controle político e 

orçamentário; art. 17, 8, TUE); legitimidade contenciosa de seus atos junto ao Tribunal 

de Justiça da União Europeia, visto que possuem eficácia em relação a terceiros; 

legitimidade ativa na propositura de Recurso de Anulação e Ação para Cumprimento. 

Não se pode olvidar que “los legisladores, desde los días de la Asamblea 

Parlamentaria, presionaron para incrementar sus competencias y conseguir ser electos 

de forma directa por la ciudadanía” (ibidem, p. 219). Destacado. 

Em já havendo anteriormente debatido os moldes da representatividade pós-

nacional na UE, a partir da questão do (aparente) déficit democrático, olhemos de volta 

ao Mercosul, conscientes da formação prévia do Parlamento Centro-Americano 

(PARLACEN) e do Parlamento Andino (CAN). 

O embrião do Poder Legislativo mercosulino remonta ao Capítulo VI, das 

Disposições Gerais, artigo 24, último dispositivo do Tratado de Assunção antes dos 

anexos. Nele, o crepúsculo da Carta informa que:  

 

Art. 24 - Com o objetivo de facilitar a implementação do Mercado Comum, 

estabelecer-se-á uma Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL. Os 

Poderes Executivos dos Estados Partes manterão seus respectivos Poderes 

Legislativos informados sobre a evolução do Mercado Comum objeto do 

presente Tratado. 

 

Perceba-se a ostensividade Executiva dentro de um enunciado de teor 

parlamentar. Ademais da Comissão Parlamentar Conjunta, o Texto Original constituiu o 

Conselho Mercado Comum e o Grupo Mercado Comum, órgãos decisórios 

intergovernamentais, cujos funcionamentos estão previstos nos artigos 9º a 18. 

                                                 
348

 Isto é, um cidadão europeu, ao votar para o Parlamento, está indiretamente escolhendo também o 

Presidente da Comissão Europeia, equivalente ao “chefe do Executivo”, em muitos sentidos, cargo mais 

poderoso do bloco. 
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Coube ao Protocolo de Ouro Preto (Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção 

sobre a Estrutura Institucional do Mercosul), de 1994, regulamentar a organicidade 

mercosulina. As funções da CPC - e das demais instituições - foram, então, 

consignadas. 

 

Seção IV - Da Comissão Parlamentar Conjunta 

 

Artigo 22: A Comissão Parlamentar Conjunta é o órgão representativo dos 

Parlamentos dos Estados Partes no âmbito do Mercosul. (Grifado). 

 

Art. 23. A Comissão Parlamentar Conjunta será integrada por igual 

número de parlamentares representantes dos Estados Partes. 

 

Art. 24: Os integrantes da Comissão Parlamentar Conjunta serão designados 

pelos respectivos Parlamentos nacionais, de acordo com seus procedimentos 

internos. 

 

Art. 25: A Comissão Parlamentar Conjunta procurará acelerar os 

procedimentos internos correspondentes nos Estados Partes para a 

pronta entrada em vigor das normas emanadas dos órgãos do Mercosul 
previstos no Artigo 2 deste Protocolo. Da mesma forma, coadjuvará na 

harmonização de legislações, tal como requerido pelo avanço do 

processo de integração. Quando necessário, o Conselho do Mercado 

Comum solicitará à Comissão Parlamentar Conjunta o exame de temas 

prioritários. (Grifado). 

 

Art. 26: A Comissão Parlamentar Conjunta encaminhará, por intermédio do 

Grupo Mercado Comum, Recomendações ao Conselho do Mercado Comum. 

 

Art. 27: A Comissão Parlamentar Conjunta adotará o seu Regimento 

Interno
349

. 

 

 

A CPC consistia, portanto, em espaço de representação diferida. Era a casa 

mercosulina representativa dos representantes nacionais. Era o parlamento, sem funções 

legiferantes, dos parlamentares dos Estados-membros! Esse aspecto confirma a estrutura 

intergovernamental do bloco. Sequer na instância cidadã do processo, qual seja, o poder 

“Legislativo”, foi permitida a(s) voz(es) dos povos. 

“Todas las decisiones son tomadas por los funcionarios de los países mediante la 

regla de la unanimidad
350

. En el Mercosur no existe una burocracia regional, motivo por 

el cual las políticas solo pueden ser implementadas por las autoridades nacionales” 

(ÁLVARES MACÍAS, 2011, p. 221). Muito devido à postura do Brasil, diga-se, no 

                                                 
349

 Ver Regulamento da CPC, MERCOSUL/CPC/Res. 91022. 
350

 Na UE, problema também presente no Conselho. 
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intuito de conservar sua maior influência nos destinos das negociações, quando 

mantidas em nível intergovernamental. 

À medida que notava a carência de internalização das normas Mercosul pelos 

Estados-membros, a falta de normatividade delas e o afastamento dos cidadãos no 

processo integracionista e na tomada de decisões, a CPC realizou uma série de ações, a 

fim de estimular a criação de um Parlamento propriamente dito: assim, foi aprovada a 

Agenda para a Institucionalização do Parlamento do Mercosul, em 1999; a realização de 

seminários sobre o futuro funcionamento do Parlasul; o estabelecimento de um Comitê 

para a análise da reforma do Protocolo de Ouro Preto, em 2002. A proposta preliminar 

oficial veio através da Recomendação 13/2003 (MERCOSUR/CPC/REC 13/2003). 

Esses passos, contudo, não lograram superar o “interpresidencialismo” 

mercosulino, em que os chefes de Estados-membros, com seus gabinetes de governo, 

ditam os rumos, as normas e a tomada de decisão, concentrando sobremaneira o 

processo. “Asimismo, veía la necesidad de comenzar a construir una ‘ciudadanía del 

Mercosur’, una identidade regional, más allá de las prioridades económico-comerciales 

de los Poderes Ejecutivos” (DEL POZO e PIZZOLO (org.), 2011, p. 13). Também por 

esse motivo, nos últimos dez anos, percebe-se um impulso ao bloco, haja vista os 

compromissos ideológicos com a cidadania latino-americana dos governos mais 

recentes na região
351

. 

Esse período coincide com a promulgação da Decisão CMC
352

 n. 49/04, em 

dezembro de 2004, em que a CPC ficou encarregada de elaborar o Projeto de Protocolo 

Constitutivo para o Parlasul. 

O Protocolo Constitutivo foi aprovado, um ano depois, em dezembro de 2005, 

por meio da Decisão CMC n. 23/05, mas a inauguração efetiva aconteceu em dezembro 

de 2006. 

 

Artigo 1º. Constituição 

 

Constituir o Parlamento do MERCOSUL, doravante o Parlamento, como 

órgão de representação de seus povos, independente e autônomo, que 

integrará a estrutura institucional do MERCOSUL. (Grifado). 

 

O Parlamento substituirá à Comissão Parlamentar Conjunta.  

 

O Parlamento estará integrado por representantes eleitos por sufrágio 

universal, direto e secreto, conforme a legislação interna de cada Estado Parte 

e as disposições do presente Protocolo.  

                                                 
351

 Que se enquadram na categoria de “democracia delegativa” que Guillermo O’Donnel nos legou. 
352

 Instituição Executiva, ressalte-se uma vez mais. 
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O Parlamento será um órgão unicameral e seus princípios, competências e 

integração se regem de acordo com o disposto neste Protocolo. 

(...) 

 

 

Importante sublinhar a alteração da agulha representativa diferida para a popular. 

Ademais disso - e sem embargo do Regimento Interno -, o Protocolo rege os propósitos 

do Parlamento
353

; seus princípios
354

; suas competências e modelo representatividade 

(arts. 4º e 5º); sistema eleitoral (art. 6º); participação de Estados associados não-

membros (art. 7º); incorporação de novos membros (art. 8º); mandato (art. 10); adoção 

de decisões (art. 15); organização (art. 16); reuniões e deliberações (arts. 17 e 18); atos 

típicos (art. 19); etc. 

Chama atenção, dentre as competências, o compromisso com a fiscalização dos 

direitos humanos e do regime democrático, na forma do Protocolo de Ushuaia, bem 

como a recepção e o eventual encaminhamento de petições de qualquer particular 

envolvendo atos ou omissões dos órgãos do Mercosul. Além, como na vigência da CPC, 

permanece a atribuição de interligar (e interligar-se com) os parlamentos nacionais. 

Todavia, o Parlasul remanesce sem poder normativo, este concentrado no CMC 

e continua a não dispor de competência para destituir autoridades do GMC ou do CMC 

ou sobre o controle do orçamento do bloco, o que torna os Executivos nacionais os 

“senhores” absolutos da integração
355

. Uma diferença sensível entre os papéis dos 

Estados-membros da UE e do Mercosul. O desafio político está em articular um 

Mercosul democrático, plural e representativo, a partir de um Parlamento/Legislativo 

                                                 
353

 Artigo 2º - Propósitos. São propósitos do Parlamento: 1. Representar os povos do MERCOSUL, 

respeitando sua pluralidade ideológica e política. 2. Assumir a promoção e defesa permanente da 

democracia, da liberdade e da paz.  3. Promover o desenvolvimento sustentável da região com justiça 

social e respeito à diversidade cultural de suas populações. 4. Garantir a participação dos atores da 

sociedade civil no processo de integração. 5. Estimular a formação de uma consciência coletiva de valores 

cidadãos e comunitários para a integração. 6. Contribuir para consolidar a integração latino-americana 

mediante o aprofundamento e ampliação do MERCOSUL. 7. Promover a solidariedade e a cooperação 

regional e internacional. 
354

 Artigo 3 – Princípios. São princípios do Parlamento: 1. O pluralismo e a tolerância como garantias da 

diversidade de expressões políticas, sociais e culturais dos povos da região. 2. A transparência da 

informação e das decisões para criar confiança e facilitar a participação dos cidadãos. 3. A cooperação 

com os demais órgãos do MERCOSUL e com os âmbitos regionais de representação cidadã. 4. O respeito 

aos direitos humanos em todas as suas expressões. 5. O repúdio a todas as formas de discriminação, 

especialmente às relativas a gênero, cor, etnia, religião, nacionalidade, idade e condição socioeconômica. 

6. A promoção do patrimônio cultural, institucional e de cooperação latino-americana nos processos de 

integração. 7. A promoção do desenvolvimento sustentável no MERCOSUL e o trato especial e 

diferenciado para os países de economias menores e para as regiões com menor grau de desenvolvimento. 

8. A equidade e a justiça nos assuntos regionais e internacionais, e a solução pacífica das controvérsias. 
355

 “Solo cabe la representación del interés del Estado, la razón de Estado. El Mercosur es 

descarnadamente intergubernamental” (MARTÍN apud DEL POZO e PIZZOLO (org.), 2011, p. 17). 
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com poderes o bastante para ser eficaz. Muitas vezes, o próprio Parlamento Europeu 

não o é à plenitude, sendo eclipsado pela Comissão
356

 ou pelo Conselho (vimos isso ao 

investigar a crise das fronteiras internas de Schengen no capítulo 2). 

Com efeito, é preciso, constantemente, dar mais poderes aos parlamentos (PE e 

Parlasul), ou seja, assim dando mais poderes aos cidadãos terroir e pacha.  

Ao contrário dos antigos
357

, “ninguém pode ser chamado livre sem participar ou 

ter uma parcela de participação no poder público” (ZIMMERMANN, 2005, p. 207). 

Não obstante, em 2014 é essencial que Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela 

elejam diretamente os mercoparlamentares e juntem-se, desse modo, ao Paraguai, único 

dos membros a destacar uma delegação exclusiva, própria e eleita pelo povo para 

ocupar as bancadas do Parlasul. Afinal, a eleição por sufrágio universal direto
358

 

orquestra a promoção da participação cidadã e a construção comum(nitária) da 

identidade mercosulina; e o Parlamento é o espaço institucional para a construção de 

uma visão regional, desde uma perspectiva plural e multicultural, com base nas 

tradições nacionais (ibidem, p. 15). 

Convém invocar Deisy Ventura, “o sentimento solidário de pertencer a um único 

povo não é estranho à cultura das populações da América Latina. Ao contrário, ele se 

expressa através de manifestações culturais como o folclore e a literatura”. Por outro 

lado, entretanto, “a integração latino-americana depende do monopólio das 

chancelarias” (VENTURA, 2003, p. 590). Tal constatação foi atestada na prática no 

episódio da renúncia do ex-árbitro paraguaio do TPR Wilfrido Fernández de Brix. Na 

sequencia dos recorrentes descumprimentos dos Laudos e manifestações do Tribunal 

pelos Estados-membros, Fernández apresentou sua demissão, denunciando a “ditadura 

das chancelarias”
359

, as quais, segundo ele, não respeitam a institucionalidade do bloco 

ou a autoridade da Corte. 

                                                 
356

 Menos mal, nesse caso, por ser a instituição comunitária/unionista por natureza; ainda assim, restando 

a crítica quanto ao déficit democrático, mesmo com a sua Presidência ocupada pela força majoritária no 

PE. 
357

 Ver nota 300. 
358

 Não se pretende adentrar no direito eleitoral do Mercosul, sem prejuízo de que uma reflexão a esse 

respeito seja compulsória. Para tanto, ver: DEL POZO, Carlos Molina; e PIZZOLO, Calogero (org.). El 

Parlamento de la Unión Europea y el Parlamento del Mercosur. Ensayos para un estudio comparado. 

Buenos Aires: Eudeba, 2011. 
359

 Disponível em http://historico.elpais.com.uy/07/10/17/pecono_308687.asp; 

http://archivo.abc.com.py/2007-10-18/articulos/365544/denuncian-dictadura-del-mercosur ; e 

http://archivo.abc.com.py/2007-10-19/articulos/365811/cancilleria-rechaza-acusacion-de-ex-juez-de-

tribunal-del-mercosur com acesso a 25 de julho de 2013. A aceitação da renúncia pelo CMC está 

disponível em http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec4107s.pdf, acessado na mesma data. 

http://historico.elpais.com.uy/07/10/17/pecono_308687.asp
http://archivo.abc.com.py/2007-10-18/articulos/365544/denuncian-dictadura-del-mercosur
http://archivo.abc.com.py/2007-10-19/articulos/365811/cancilleria-rechaza-acusacion-de-ex-juez-de-tribunal-del-mercosur
http://archivo.abc.com.py/2007-10-19/articulos/365811/cancilleria-rechaza-acusacion-de-ex-juez-de-tribunal-del-mercosur
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec4107s.pdf
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Outra categoria dimensional da nossa análise da cidadania mercosulina diz 

respeito ao acesso à justiça comunitária. Deixamos o eixo legislativo-representativo 

para explorar o judicial. Se na UE é excepcional um particular ser parte processual no 

TJUE, mas isso é compensado com o juiz nacional ser juiz comum do direito unionista 

(o que significa que nos tribunais nacionais o cidadão vê-se sujeito de direito(s) da 

integração); no Mercosul, pela ausência de algo como o efeito direto e o primado, o 

cidadão “pacha” sofre com a ilegitimidade absoluta para estar em juízo comunitário. 

Falta-lhe acesso à justiça integracionista
360

.  

Sequer no expediente de uniformização das Opiniões Consultivas, destinadas a 

clarificar a aplicabilidade das fontes do direito mercosulino, originárias ou derivadas, o 

cidadão é seu titular. Tampouco faz sentido o instituto em si, pois como o direito do 

Mercosul não conta com a preferência aplicativa material (primado) ou com efeito 

direto, dependendo da internalização da norma comunitária a converter-se em norma 

doméstica, um juiz que se encontre diante de um dilema normativo não se socorrerá do 

direito mercosulino. Procurará a lei internalizada nacional. E mesmo que assim não 

fosse (auto-executoriedade do direito primário, aplicabilidade direta do direito 

derivado), e o juiz nacional de Estado-membro incluísse competência para decidir com 

base no direito integracionista e apreciá-lo, o baixio normativo e o apego hierárquico 

que desprestigiam a normativa comunitária apontariam novamente à lei nacional como 

solução, não somente não permitindo, mas impedindo uma alternativa
361

. 

Vejamos as referidas Opiniões Consultivas
362

, pronunciadas pelo Tribunal 

Permanente de Revisão, com relação a indagações jurídicas tocantes à aplicação ou 

interpretação das normas Mercosul. O Protocolo de Olivos, em seu art. 3º, afirmou que 

                                                 
360

 Naquilo que e se couber, resta-lhe recorrer às instâncias e instrumentos de direitos humanos, 

notadamente à Convenção Americana de Direitos Humanos e à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Ocorre que esses dois integram o regime da Organização dos Estados Americanos e não da 

integração e exigem para o acesso jurisdicional o esgotamento das vias judiciais domésticas. 
361

 O TPR entendeu da mesma forma o problema. Sentenciou na OC 01/2009, Ponto 13: “es función del 

TPR examinar la compatibilidad entre la normativa Mercosur y una norma interna; a ese efecto resulta 

imposible no hacer consideraciones jurídicas en relación con las normas en posible colisión”. E 

completou o raciocínio na OC 01/2008, parágrafo 29: “las normas que adoptan los Estados parte pueden 

entrar en colisión con la normativa resultante del proceso de integración, y son estas situaciones las que 

llevan a requerir la interpretación sobre la compatibilidad o incompatibilidad de unas con otras o de 

legalidad de unas frentes a las otras y – aún más – sobre la jerarquía o primacía de una normativa sobre 

otra”. 
362

 Assinalamos para leitura contrapontual: ARROYO, Diego P. Fernández. La respuesta del Tribunal 

Permanente del Mercosur a la primera “Consulta Interpretativa” o cómo complicar lo simple. In: Obra 

en homenaje a Rodolfo Cruz Miramontes. Cidade do México: UNAM, Tomo II, 2008. 
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o Conselho do Mercado Comum poderia criar mecanismos referentes à solicitação de 

opiniões consultivas ao TPR, com a definição do seu alcance e procedimentos. 

De fato, assim o fez o CMC por força da Decisão 37/03, o Regulamento do 

Protocolo de Olivos; da Decisão 02/07, o Regulamento do Procedimento para 

solicitação das Opiniões Consultivas pelos Tribunais Superiores dos Estados-membros; 

e da Decisão 15/10 relativa a prazos para emissão das opiniões consultivas. 

Esse arcabouço determina que são legitimados para solicitá-las os Estados-

membros atuando conjuntamente (!)
363

, os órgãos com capacidade decisória do 

Mercosul (Conselho Mercado Comum; Grupo Mercado Comum; Comissão de 

Comércio) e os Tribunais Superiores com jurisdição nacional nos Estados. O Parlasul 

entrou nesse rol a partir da vigência do seu Protocolo Constitutivo, que no artigo 13 

facultou-lhe tal prerrogativa
364

. 

O objeto da questão pode abranger o Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro 

Preto, demais protocolos e acordos celebrados no marco do Tratado de Assunção, as 

Decisões do CMC, as Resoluções do GMC e as Diretrizes da CCM. 

Em todos os casos, o pedido por opinião consultiva será apresentado por escrito, 

formulando-se a questão em termos precisos e as razões que a motivam, com a devida 

indicação das normas mercosulinas em causa de interpretação ou aplicação. O prazo 

para o pronunciamento do TPR, que era de 45 dias na redação original do art. 7º do 

Regulamento do Protocolo de Olivos (Dec. CMC No. 37/03), foi ampliado para 65 a 

contar do recebimento do pedido, na forma do art. 1º da Dec. CMC 15/10. 

O procedimento consultivo será concluído de uma das seguintes formas: emissão 

da opinião solicitada; comunicação ao peticionário da explicação do não acolhimento do 

pedido e, logo, a não emissão da opinião requerida, respaldada pelo fundamento 

utilizado, como ausência dos elementos essenciais
365

; com o início de um processo 

contencioso sobre a mesma questão, caso em que a consulta será finalizada de pronto 

em qualquer fase. 

Por fim, os efeitos da manifestação do Tribunal - a maior diferença entre as 

Opiniões Consultivas do Mercosul e o Reenvio Prejudicial da União Europeia: as 

                                                 
363

 Traço definitivo, se restavam dúvidas, do intergovernamentalismo; à imagem, nesse caso, da exigência 

de unanimidade nas deliberações do Conselho da União Europeia. 
364

 Artigo 13 - Opiniões Consultivas: O Parlamento poderá solicitar opiniões consultivas ao Tribunal 

Permanente de Revisão. 
365

 Sobre os impedimentos da consulta e causas de inadmissão, em que o TPR sequer conhecerá da 

consulta, ver art. 12 do Reg. do Protocolo de Olivos. 



149 

 

opiniões consultivas emitidas pelo TPR não são vinculantes nem obrigatórias (art. 11). 

Em grande medida, esse aspecto demonstra a distância que separa a natureza da 

integração dos sistemas europeu e sul-americano. 

No dizer do TPR, na Opinião Consultiva 01/2007, pelo voto do ex-árbitro 

Wilfrido Fernández, “la opinión consultiva (...) no decide, com fuerza obligatoria, un 

caso contencioso entre partes. Sólo da respuesta a una pregunta de carácter jurídico, y 

esa respuesta no es obligatoria”
366

.  

E, prosseguindo, 

 

 “deben ser consideradas como interpretaciones prejudiciales consultivas, a la 

fecha aún no vinculantes. En las mismas le cabe al TPR interpretar el derecho 

de integración mercosureño, siendo la aplicación de tal interpretación (…) 

exclusiva competencia de tales órganos consultantes. 

(…) 

Con un sistema no obligatorio e no vinculante respecto al magistrado 

nacional se desnaturalizan por completo el concepto, la naturaleza y el 

objetivo de lo que debe ser un correcto sistema de interpretación prejudicial. 

Ello atenta principalmente contra el objetivo de la consulta del juez nacional 

en el ámbito de un proceso de integración que es lograr la interpretación de la 

norma comunitaria de una manera uniforme en todo el territorio integrago, 

objetivo por lo demás declarado por el guión cuarto del art. 2 de la Decisión 

CMC n. 25/00, que fue el antecedente del PO [Protocolo de Olivos]”
367

. 

 

 

Ademais, de acordo com o art. 2º da Decisão CMC 02/07, possuem competência 

para solicitar as Opiniões Consultivas apenas os seguintes tribunais superiores. Pela 

Argentina, a Corte Suprema de Justicia de la Nación
368

. Pelo Paraguai, a Corte Suprema 

de Justicia
369

. Pelo Uruguai, a Suprema Corte de Justicia
370

 e o Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. Pelo Brasil, o Supremo Tribunal Federal.  

                                                 
366

 Disponível em: http://www.tprmercosur.org/es/docum/opin/OpinCon_01_2007_es.pdf, acessado a 26 

de julho de 2013. 
367

 Idem. Transcrevemos também: “Devemos aclarar que en la Unión Europea, en la Comunidad 

Andina y en el Sistema Centroamericano de Integración caribeño cualquier respuesta a consultas 

prejudiciales que remitan a los jueces nacionales es siempre vinculante y demonstra cómo nuestro 

sistema no tiene parangón en el derecho comparado” (DEL POZO e PIZZOLO (org.), 2011b, p. 41). 

Grifado. 
368

 Ver a Acordada 13/08, da Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
369

 Ver a Acordada 549, da Corte Suprema de Justicia. 
370

 Ver a Circular 86/2007, da Suprema Corte de Justicia. 

http://www.tprmercosur.org/es/docum/opin/OpinCon_01_2007_es.pdf
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A Dec. admite a delegação da competência, desde que o órgão a quem se delega 

seja um tribunal superior com jurisdição nacional
371

 (no caso brasileiro, parece sinalizar 

para o Superior Tribunal de Justiça).  

Sobre isso, Fernández é contundentemente crítico, afirmando que o dispositivo 

viola flagrantemente as normas mercosulinas porque não assegura a interpretação 

uniforme, pois permite a criação de um direito derivado diferente em cada Membro e, 

ainda, infringe o artigo 3º do Protocolo de Olivos, não tendo o CMC definido os 

procedimentos devidos e apenas delegado inapropriadamente a cada tribunal interno
372

. 

É de se destacar que foram solicitadas e proferidas somente três opiniões 

consultivas. “Em todas elas, o TPR procurou enfatizar a prevalência de normas 

mercosulinas sobre disposições de direito interno ou internacional, de maneira a 

preservar o Direito Comunitário do Mercosul” (BRUDER, 2011, p. 494). 

No Brasil, o STF aprovou em 3 de abril de 2012, a Emenda Regimental 48, para 

incluir no art. 7º do seu Regimento Interno (RISTF), o inciso VIII e no art. 354, as 

alíneas de h a m. 

Passou-se a ler no art. 7º, das competências do Plenário do STF, decidir, 

administrativamente, sobre o encaminhamento de solicitação de opinião consultiva ao 

TPR, mediante prévio e necessário juízo de admissibilidade e da pertinência processual, 

a ser relatado pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

Dentre as alíneas incluídas ao art. 354, apenas uma não repete as regras 

estruturantes de solicitação, no que concerne ao formato, ao conteúdo, ao procedimento, 

etc. da consulta. Por isso, comentamos a alínea I, que legitima para o requerimento da 

submissão do pedido de opinião o juiz da causa ou alguma das partes. Esse 

comportamento do RISTF
373

 democratiza o direito da integração, o acesso à justiça e 

estimula a prestação jurisdicional completa, nacional e regional. 

Apesar do silêncio da legislação típica do Mercosul, o Tribunal Permanente de 

Revisão vem se posicionando com igual entendimento, a despeito de alguma 

                                                 
371

 Mais uma sensível distinção frente ao Reenvio Prejudicial, que pode ser submetido pelo juiz, desde a 

primeira instância de tribunal regional, local, estadual. E sem controle de admissibilidade prévio por 

tribunal superior nacional, interno. Tal juízo é da alçada do TJUE. 
372

 Ver referência da nota 365 para o texto original. 
373

 Convém menção às alíneas K e L. A primeira dispõe que o Presidente do STF colherá os votos dos 

demais ministros para a deliberação sobre a presença dos requisitos de admissibilidade do pedido, bem 

como sua pertinência processual. A segunda afasta a intervenção substancial do Supremo no feito, pois 

garante que, preenchidos os pressupostos, a solicitação será encaminhada ao TPR. Ou seja, existe uma 

avaliação formal doméstica e prévia – outra diferença, positiva ou não, quando comparado ao modelo da 

UE.  
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resistência
374

.  Está aí um dos preços que se paga por alijar o cidadão do processo
375

. 

Tão claro quanto à necessidade de fortalecimento da administração da justiça no e do 

Mercosul
376

. 

Para encerrarmos este capítulo, dediquemo-nos à democracia, ou melhor, à 

Cláusula Democrática do Mercosul (Protocolo de Ushuaia I e II)
377

 e ao pela primeira 

vez registrado Procedimento Excepcional de Urgência, solicitado pela República do 

Paraguai em relação à suspensão de sua participação nos órgãos do Mercosul e à 

incorporação da Venezuela como membro pleno. Uma defesa, parece-nos, 

contrapontual marcante da “cidadania pacha”. 

O Protocolo de Ushuaia I
378

, de 1998, expressa inoponivelmente o compromisso 

democrático no Mercosul, Bolívia e Chile. Seu artigo inaugural taxa que a plena 

vigência das instituições democráticas é condição essencial para o desenvolvimento dos 

processos de integração entre os Estados parte signatários. 

A precaução com a ruptura democrática constante dos artigos 3º e 4º, embora 

sem uma definição legal do seu conteúdo, faz com que os Estados-membros reúnam-se 

e consultem o Estado afetado, na hipótese de efetiva fratura. Se a negociação direta não 

prosperar, o art. 5º autoriza, consideradas a gravidade e a extensão dos fatos, a adoção 

de medidas que variam 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. 

Quando sobrevenha o restabelecimento democrático, em respeito ao art. 7º, tais 

medidas cessarão, a partir da data da comunicação ao Estado ex-afetado da 

concordância dos demais Estados que as haviam adotado. 

                                                 
374

 A juíza argentina Highton de Nolasco, da Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendeu, no caso 

Sancor, que deu origem à primeira OC, em 2007, que a questão não poderia ser levantada, já que a 

postulação não partiu do Estado ou ex officio. Para a magistrada, não havia admissibilidade possível na 

medida em que os particulares não tem acesso ao tribunal integracionista, resultando improcedente que a 

Corte Suprema de Justicia de la Nación atendesse à reclamação individual para remeter a consulta. Ela 

ficou vencida no tribunal argentino e sua tese tampouco prosperou na Corte de Assunção (TPR). 
375

 Sem efeito direto, associado ao primado, com a consequente legitimidade processual ativa pelos 

particulares, o status quo do Mercosul não mudará. 
376

 Ver, por todos, dada a pertinência temática com a nossa proposta neste capítulo 3: DEL POZO, Carlos 

Molina; e PIZZOLO, Calogero (org.). La administración de justicia en la Unión Europea y el Mercosur. 

Un análisis para su fortalecimiento. Buenos Aires: Eudeba, 2011.  
377

 O equivalente latino-americano aos Critérios de Copenhague para a UE, como já visto. 
378

Disponível em: 

http://www.mercosur.int/msweb/Normas/Tratado%20e%20Protocolos/1998_PROTOCOLO%20DE%20

USHUAIA-Compromiso%20democr%C3%A1tico_port.pdf, com acesso a 26 de julho de 2013. 

http://www.mercosur.int/msweb/Normas/Tratado%20e%20Protocolos/1998_PROTOCOLO%20DE%20USHUAIA-Compromiso%20democr%C3%A1tico_port.pdf
http://www.mercosur.int/msweb/Normas/Tratado%20e%20Protocolos/1998_PROTOCOLO%20DE%20USHUAIA-Compromiso%20democr%C3%A1tico_port.pdf
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A 20 de dezembro de 2011, foi firmado o Protocolo de Montevidéu (Ushuaia II), 

em que se reafirmou o compromisso democrático do Mercosul. Além, alguns 

esclarecimentos fáticos e procedimentais foram levados a efeito. 

Sobressaem os seguintes. O art. 1º, ainda sem definir, detalha melhor a ideia por 

trás de ruptura democrática:  

 

Artigo 1º - O presente Protocolo será aplicado em caso de ruptura ou ameaça 

de ruptura da ordem democrática, de uma violação da ordem constitucional 

ou de qualquer situação que ponha em risco o legítimo exercício do poder e a 

vigência dos valores e princípios democráticos. 

 

 

Nos dispositivos subsequentes, rege os mecanismos procedimentais para 

avaliação da conjuntura e decisões a serem tomadas. Até o artigo 6º, responsável pelo 

catálogo de medidas plausíveis e exequíveis: 

 

Art. 6º - Em caso de ruptura ou ameaça de ruptura da ordem democrática em 

uma Parte do presente Protocolo, os Presidentes das demais Partes - ou na 

falta destes seus Ministros das Relações Exteriores em sessão ampliada do 

Conselho do Mercado Comum-, poderão estabelecer, dentre outras, as 

medidas que se detalham a seguir: a) Suspender o direito de participar nos 

diferentes órgãos da estrutura institucional do MERCOSUL; b) Fechar de 

forma total ou parcial as fronteiras terrestres. Suspender ou limitar o 

comércio, o tráfico aéreo e marítimo, as comunicações e o fornecimento de 

energia, serviços e abastecimento; c) Suspender a Parte afetada do goze dos 

direitos e benefícios emergentes do Tratado de Assunção e seus Protocolos, e 

dos Acordos de integração celebrados entre as Partes, conforme couber; d) 

Promover a suspensão da Parte afetada no âmbito de outras organizações 

regionais e internacionais. Promover junto a terceiros países ou grupos de 

países a suspensão à Parte afetada de direitos e/ou benefícios derivados dos 

acordos de cooperação dos que for parte; e) Respaldar os esforços regionais e 

internacionais, em particular no âmbito das Nações Unidas, encaminhados a 

resolver e a encontrar uma solução pacífica e democrática para a situação 

ocorrida na Parte afetada; f) Adotar sanções políticas e diplomáticas 

adicionais. 

 

As medidas guardarão a devida proporcionalidade com a gravidade da 

situação existente; não deverão pôr em risco o bem-estar da população e o 

goze efetivo dos direitos humanos e liberdades fundamentais na Parte 

afetada; respeitarão a soberania e integridade territorial da Parte afetada, a 

situação dos países sem litoral marítimo e os tratados vigentes
379

. 

 

Em 22 de junho de 2012, o Senado paraguaio destituiu o então presidente 

Fernando Lugo Méndez, como consequência de um juízo político exercido no quadro 

                                                 
379

 Disponível em: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2486/1/ushuaia_ii.pdf, com acesso a 26 de 

julho de 2013. 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2486/1/ushuaia_ii.pdf
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do art. 225 da sua Constituição. Na mesma noite, o Presidente declarou sua aceitação da 

deposição. 

No entanto, há elementos que levam a crer na ruptura não democrática, isto é, da 

manipulação imprópria do impeachment. O processo foi deflagrado a 20 de junho, sob 

pedido do deputado Luis Gneiting, do Partido Colorado, após a execução de uma 

reintegração de posse na região de Curuguaty, nordeste do país, em que camponeses e 

força policial enfrentaram-se violentamente. A acusação versava sobre a 

responsabilidade política do presidente pelas mortes registradas. 

Em aproximadamente 24 horas, o julgamento pelo Congresso já havia sido 

realizado e, por ampla maioria, decretou-se a vacância presidencial e empossou-se o 

vice-presidente. 

Com denúncias acerca do cerceamento do direito de defesa, do contraditório, do 

devido processo legal, mediante um procedimento sumaríssimo, as autoridades da 

Unasul e do Mercosul condenaram a destituição. Na Reunião de Cúpula do Mercosul, 

em Mendoza, Argentina, 29 de junho de 2012, os presidentes dos Estados-membros 

decidiram pela suspensão do Paraguai do bloco, em razão da ruptura da ordem 

democrática, com base no Protocolo de Ushuaia e, também, pelo ingresso da Venezuela 

como membro pleno, o que feriria os Tratados pela condição paraguaia, na sua tese, de 

membro, cuja aprovação para novas adesões é exigida. 

O novo regime paraguaio reagiu e ajuizou junto ao Tribunal Permanente de 

Revisão petição pela ilegalidade de ambas as medidas. 

Com esse assentamento, passemos à análise da Decisão 

MERCOSUL/CMC/DEC. n. 23/04, que regula o artigo 24 do Protocolo de Olivos, 

tratando sobre o Procedimento para atender casos excepcionais de urgência. 

Deixando de lado elementos formais, temos que o artigo 2º, b e c, da 

mencionada Decisão comanda: 

 

Art. 2 - Qualquer Estado Parte poderá recorrer ante o Tribunal Permanente de 

Revisão (TPR) sob o procedimento estabelecido na presente Decisão sempre 

que se cumpram os seguintes requisitos: 

(...) 

b) que a situação se origine em ações ou medidas adotadas por um Estado 

Parte, em violação ou descumprimento de normativa MERCOSUL vigente; 

 

c) que a manutenção dessas ações ou medidas possam produzir danos graves 

e irreparáveis; 

(...) 
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Assim, foi provocado o TPR a enfrentar a questão de maior sensibilidade 

política da história do Mercosul
380

. 

Na exordial, o Paraguai alegou que os danos causados pela gravidade das 

medidas adotadas na Reunião de Cúpula são irreparáveis por impedirem o exercício de 

seus direitos inalienáveis como fundador do Mercosul. Argumenta que a suspensão não 

foi materializada por meio de norma de um dos órgãos apresentados no Protocolo de 

Ouro Preto, tampouco por uma das fontes jurídicas presentes no art. 41 do mesmo 

Protocolo. Logo, ataca a legitimidade dos chefes de Estado para tomar a medida. 

Adicionalmente, defendem não ter havido ruptura da ordem democrática e que as 

consultas prévias, estabelecidas pelo artigo 4º do Protocolo de Ushuaia não foram 

cumpridas. 

Quanto à incorporação da Venezuela, sustenta os impeditivos da ausência da sua 

participação como membro do bloco, da falta de unanimidade requerida, na forma do 

artigo 20, Tratado de Assunção e a inobservância do art. 40, Protocolo de Ouro Preto. 

Ante as decisões exaradas, recorre ao TPR diretamente, dada a impossibilidade 

do acionamento das outras instâncias do sistema de solução de controvérsias, de modo 

que a competência do Tribunal seria originária. 

Na peça de resistência, subscrita por Argentina, Brasil e Uruguai, são opostas 

várias preliminares. Primeira, a incompetência ratione materiae do TPR, pela natureza 

política da decisão tomada e pelo caráter do sistema de solução de controvérsias de 

adstrição à matéria comercial, entendendo que o Protocolo de Ushuaia escapa ao 

controle da legalidade, sendo, em verdade, a norma base da integração (parâmetro) e da 

qual se extrai a legitimidade democrática de fazer parte do bloco. Segunda, a 

inadequação da via eleita, uma vez que o procedimento excepcional de urgência 

restringir-se-ia ao domínio comercial. Terceira, supressão da fase de negociação direta e 

do consentimento para a verificação da competência originária do TPR, na letra do art. 

23, do Protocolo de Olivos. 

No mérito, articulam que não haveria previsão de rito ou forma para adoção das 

medidas do art. 5º, Protocolo de Ushuaia e que elas são estritamente políticas e 

discricionárias, vinculadas somente à Cláusula Democrática. Face ao silêncio de 

                                                 
380

 Os argumentos sustentados pelas partes são interessantíssimos. A leitura do Laudo 01/2012 com a 

súmula das teses arroladas é mandatória. Por exemplo, o Paraguai questionou a Reunião de Cúpula como 

órgão do Mercosul e, dessa forma, ilegítima para tomar decisões. 
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Ushuaia, acreditam a competência da Cúpula, destacando a proporcionalidade e a 

temporariedade da manobra suspensiva. 

No que concerne à adesão venezuelana, contestam pela distinção de dois atos: a 

aprovação do pedido de integração e a declaração de ingresso de um novo membro. 

Apenas a primeira exige unanimidade, conforme art. 20, Tratado de Assunção.  

Ao longo dos dias 19, 20 e 21 de julho de 2012, o TPR reuniu-se em sessão 

plenária para deliberar, composto por seus árbitros titulares: o argentino Carlos María 

Correa; o uruguaio José María Gamia; o paraguaio Roberto Ruíz Labrano; e os 

brasileiros Welber Barral e Jorge Fontoura. Nesse ínterim, o Paraguai acrescentou 

pedido por medidas provisionais, de acordo com o art. 15 do Protocolo de Olivos e os 

artigos 29 e 39 do Regulamento do Protocolo de Olivos. 

A Corte ao examinar os autos prolatou que não existe reserva de jurisdição no 

Mercosul, o art. 1º, 1 do Protocolo de Olivos não discrimina matérias exclusivas ou 

afastadas de apreciação pelo Tribunal. Ao mesmo turno, o texto de Ushuaia não indica o 

foro competente para a solução de controvérsias pautadas pela questão democrática. 

Concluiu por decretar o Tribunal que a legalidade dos procedimentos elencados 

no Protocolo de Ushuaia é, sim, sujeita à fiscalização jurisdicional. 

Todavia, partindo de uma leitura excessivamente cautelosa e até conservadora, o 

TPR, quanto aos requisitos da Medida Excepcional de Urgência, declarou a ausência da 

subsunção dos fatos em causa em relação aos objetos passíveis de controle, na previsão 

do artigo 2º da Decisão MERCOSUL/CMC/DEC. n. 23/04 supracitada. 

Ou seja, o TPR acolheu a preliminar de inadequação da via eleita. 

No tópico do acesso direto ao TPR, sem a passagem pela fase prévia, os 

julgadores atentaram ao artigo 23, Protocolo de Olivos que permite o acesso direto, 

dispensando a formação de um tribunal ad hoc, desde que as partes tenham concordado 

expressamente em submeter-se à instância única. Isso porque, como já descrito, elimina-

se a possibilidade recursal, de revisão e acarretará em coisa julgada. Nessa linha, a 

Corte declarou não ter encontrado subsídios de um acordo inter partes para a jurisdição 

imediata. Como o consentimento é fundamental por força do artigo referido, o TPR já 

sinaliza que não julgará a matéria de fundo. 

Antes, porém, continua para abordar as negociações diretas entre os Estados. 

Não se sensibiliza com o pleito paraguaio de que tal enunciado (art. 4º, Olivos) seria de 

cumprimento impossível por causa da suspensão imposta. Posicionou-se o Tribunal no 
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sentido de que ao menos uma tentativa deveria ter sido empreendida. Se as negociações 

tivessem sido rejeitadas pelos demandados, a situação seria diversa, segundo a Corte. 

Com efeito, depois de avaliar e afastar outros aspectos, o TPR, em que pese 

enfatizar que a suspensão difere de exclusão e que o Paraguai mantém-se inalterado 

como Membro, decide no Laudo 01/2012, à unanimidade, por sua incompetência 

material no primeiro item. No segundo ponto, à unanimidade novamente, decide pela 

inadmissibilidade do procedimento excepcional de urgência por falta de requisito 

essencial. No terceiro ponto, em decisão majoritária, não reconhece a possibilidade de 

acesso direto no caso em tela, uma vez que não ficou demonstrado o consentimento 

expresso das partes em saltar a fase prévia. Igualmente, inadmite a medida provisional 

solicitada. No quarto ponto do Laudo, exclui o exame de mérito da demanda, não se 

pronunciando sobre a questão material do cumprimento ou violação da normativa 

comunitária, sem, contudo, inibir outros meios disponíveis no sistema de solução de 

controvérsias. Nos dois últimos itens, o TPR cuida dos honorários (a serem suportados 

em partes iguais) e da tradução do decisum para a língua portuguesa. 

Por outros termos, bastante diretos, o Tribunal Permanente de Revisão eximiu-se 

da responsabilidade de decidir. Dessa maneira, deixou escapar-lhe a chance de pautar-se 

como garante da democracia e da cidadania mercosulina. Fosse para abraçar uma ou 

outra tese. Nessas circunstâncias, um tribunal não pode acautelar-se exacerbadamente, 

em jurisprudência defensiva, e contornar a questão jurídica. Ainda que isso represente a 

relativização de certos preceitos formais – e o princípio da fungibilidade recursal, para 

citar um, providencia uma boa lição. Tudo para enrijecer a democratização no 

judiciário, nada para menoscabar as garantias processuais de estabilização e segurança 

jurídica. 

O saldo é a perda da chance da manifestação concreta a respeito da democracia 

regional-comunitária do Mercosul e da “cidadania pacha”. O TPR falhou e faltou com a 

cidadania. O cidadão latino-americano sequer ficou desprotegido; pois, mais grave, 

ficou desassistido pelo TPR em meio ao litígio. Sem resposta. Sem aprovisionamento 

jurisdicional, favorável ou desfavorável. Os efeitos disso superam as fronteiras da 

querela paraguaia e os limites da lide. 

Para o Mercosul funcionar, é preciso instituir a supranacionalidade, sim; dotar de 

obrigatoriedade e vinculatividade a observância da jurisdição integracionista, também; 



157 

 

mas, acima de tudo, é preciso trazer o cidadão para o centro da democracia pós-

nacional, com mecanismos próprios. Do Parlasul ao TPR. 

 

“A cidadania comunitária reduz diferenças e aproxima complementaridades, 

proporcionando o reconhecimento de novos direitos, da proteção e 

inviolabilidade dos direitos humanos e da reivindicação de mais direitos de 

participação, de mais direitos econômicos e sociais para os cidadãos latino-

americanos do Mercosul” (WOLKMER, 1998, p. 264). 

 

 

Conclusão 

 

Nossa investigação perscrutou a centralidade do direito e dos poderes judiciários 

na assimilação e conformação do fenômeno integracionista. A política e a governação 

pós-nacional amparam-se, em larga medida, na operacionalidade jurídica da cidadania, 

das liberdades públicas, dos direitos fundamentais, da livre circulação, da liberalização 

dos mercados, do papel regulador do Estado e suas funções, da representatividade 

eleitoral supranacional, dos poderes e atribuições e a nova configuração de sua 

repartição... 

Ante as proposições teóricas que assumimos, torna-se compulsória a queda dos 

muros fronteiriços para que se concretizem, sem reservas, as garantias e os direitos 

fundamentais, imperativos da mundialização humanista, de que são marcas distintivas 

os fluxos constantes de pessoas, bens, serviços, informações e a integração comunitário-

unionista-regional. 

As uniões integracionistas são as instituições políticas do século XXI. A 

insularidade constitucional deu lugar à constelação comunitária pós-nacional não 

excludente da ordem estatal, que, em transformação desde Westfalia, hoje vive o regime 

pós-fronteiras estabelecidas, pós-geográfico, afeito ao multiculturalismo pluralista e ao 

cosmopolitismo democrático. Nessa confluência, de direito à (auto-)identidade e à 

diversidade, a aliança federativa dos povos talvez seja infactível e irrealizável, todavia a 

União Europeia e o integracionismo já institucionalizaram o direito cosmopolita de 

forma a vincular os governos envolvidos. Afinal, “a comunidade de povos tem ao 

menos de poder garantir um comportamento juridicamente adequado por parte de seus 

membros” (HABERMAS, 2002). 

Demonstramos a heterarquia e a poliarquia na União Europeia, à luz do 

constitucionalismo plural em harmonia com uma descentralização federalizante de um 
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Espaço (quase) sem fronteiras internas. Sem jamais perder de vista que a “identidade 

europeia não pode significar nada senão unidade na pluralidade nacional” (ibidem, p. 

184)
381

. 

Hoje, o mundo permanece em plena procura por um desenho político-

institucional equilibrado, que reúna a preservação da livre iniciativa, dos direitos 

individuais, sem solapar a unidade coletiva, favorecendo vínculos humanos; que trate de 

ideias ou ideais de direitos fundamentais como gênese do sistema jurídico-normativo, 

que exerça a racionalidade prática da democracia, aberta e plural. A União Europeia 

projeta uma boa imagem desse tipo ideal, desse novo conceito de democracia.  

A globalização e as integrações regionais despertam em marcha incansável, 

embora a fragmentação, os desequilíbrios sociais, choques e conflitos culturais e as 

lacunas identitárias, ou seja, as distâncias e as diferenças tenham adquirido igual realce.  

À medida que as fronteiras foram se aproximando e os modos de vida foram se 

padronizando, devido à homogeneização do consumo, as redes sociais entrelaçaram-se, 

cristalizando, no outro ponto, as particularidades distintivas de pertencimento de cada 

grupo. Razão pela qual o estímulo à diversidade, à tolerância democrática e, em último 

e mais elevado plano, ao multiculturalismo é uma resposta necessária, tanto quanto 

adequada, aos nossos tempos. Não nos é possível viver fora da compreensão do outro e, 

além, do respeito ao contexto cultural que forja o diverso, em substituição ao 

diferente
382

.  

 E o Direito não passou alheio a tal quadro. Nem poderia, pois, igualmente, é 

uma narrativa cultural, expressão de comunidades (nacionais e supranacionais), 

elemento formador de identidade poderoso como as artes, a história, o ambiente, as 

tradições, os costumes, o folclore...  

Indaga-se: “será que devemos mesmo clarificar a presente relação entre as 

Constituições nacionais e a europeia? Não será uma característica básica do 

constitucionalismo europeu precisamente o fato de ter sido construído em cooperação 

com as Constituições nacionais?” (MADURO, 2006, p. 53). 

                                                 
381

 Para Schmitter, ”frustraram-se aqueles que previam que o esforço combinado para resolver problemas 

concretos, o aumento da interdependência econômica ou a comunicação social mais fácil através das 

fronteiras nacionais, produziriam um declínio das identidades nacionais (...) é certo que a importância das 

identidades nacionais diminuiu (...) e que os europeus parecem confortáveis com identidades múltiplas e 

sobrepostas, as quais também descem a níveis subnacionais e ascendes a níveis supranacionais” 

(SCHIMTTER, 2010, p 21). 
382

 Ainda que seja uma premência constante depurar a autodeterminação, impedindo-a de ser instrumento 

manipulado para manutenção de qualquer estrutura social sectária, que distorça esse discurso para sua 

legitimação. 
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Mas não há imunidade contra crises. Crises precipitam mudanças. Se 

inteligentemente utilizadas, as crises podem se converter em poderosas propulsoras de 

mudanças retesadas. Em meio à realidade econômica atribulada, que gera profundas 

reflexões acerca da governação na UE, arriscamos alguns esboços de reforma política. 

Todas no vetor de amplificar a acústica da cidadania: elaboração de listas transnacionais 

para a eleição do PE; apresentação prévia pelas coligações legislativas do candidato 

apoiado à Presidência da Comissão, de modo que o voto popular angarie mais 

diretamente (ou menos indiretamente) a escolha do chefe da alta autoridade executiva 

unionista; a incorporação do Conselho da União como Câmara Baixa do Parlamento 

Europeu, com representação paritária - bem como a depuração de uma trigonometria 

equitativa para o coeficiente eleitoral do PE -, estimulando, cada vez mais, a interação 

com os legislativos nacionais; a Presidência rotativa do Conselho Europeu passa a 

ocupar adicionalmente cargo no gabinete da Presidência da Comissão; extinção do 

critério da unanimidade nas deliberações nas instâncias unionistas. Essas sugestões, 

cremos, melhorarão a relação da governação europeia com os cidadãos, com os povos, 

seus representados. Elas podem até ser taxadas de federalistas e o federalismo à 

europeia precisa ser encarado como ele é: amigo da democracia e do pluralismo. São 

três os pilares fundamentais do federalismo democrático: “a descentralização política, o 

pluralismo federativo e o princípio da subsidiariedade” (ZIMMERMANN, 2005, p. 

213). Para que não se tenha dúvidas: “the call for ‘politicizing’ the EU should not be 

confounded with the call for a European state” (ZETTERQUIST, 2011, p. 32). A UE 

não pode perder-se em um federalismo meramente executivo. 

Não se concebe tal politização fora do esquadro pluralista
383

. Para Sidjanski, o 

federalismo, como espírito e método, forja a organização mais apropriada para reunir os 

europeus, garantindo as identidades nacionais, regionais e locais em governação a níveis 

                                                 
383

 “(...) Dentro de uma perspectiva puramente teórica do federalismo, a concepção pluralista manifesta-se 

em oposição àquela que confere prioridade à unidade do corpo político, sob a forma de uma vontade uma 

e genérica (...) o pluralismo federativo também deve procurar (...) um sistema mantenedor da liberdade 

autônoma das partes, da divisão horizontal e vertical do poder, e da própria delimitação jurídica da 

atividade estatal. (...) A ampliação do pluralismo corresponde às exigências, tanto da participação e 

controle sociais do poder, quanto da liberdade de escolha das partes e de expansão do poder ascendente 

(de baixo para cima) em suas variadas articulações (...). Para Robert Dahl, o mais fundamental axioma 

pluralista é exatamente o da inexistência de um único centro de poder, sendo necessário que haja muitos 

centros, dos quais nenhum possa ser considerado inteiramente soberano” (ZIMMERMANN, 2005, p. 

172-174). E mais: “a liberdade do federalismo é um valor do combate do pluralismo à 

homogeneidade. (...) O pluralismo federativo não representa qualquer resultado auto-referencial, mas um 

approche ao desenvolvimento democrático e da sociedade aberta” (ibidem, p. 189-190). Destacado. 
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múltiplos. É um novo federalismo, em que a noção de fronteiras territoriais é substituída 

pela de raios ou campos de ação, propiciando a solidariedade transfronteiriça
384

.  

Para tanto, o acesso à justiça e aos tribunais tipicamente comunitários é condição 

vital no exercício da cidadania regional ou supranacional. O direito da integração, mais 

do que ficar em evidência, de fato acontece quando um indivíduo tutelado por tal 

regime jurídico vê-se jurisdicionado. Portanto, “o aspecto decisivo da efetividade de 

proteção dos direitos reside na existência de um tribunal, dotado de jurisdição 

obrigatória e que possa ser acionado por iniciativa direta dos titulares dos direitos 

alegadamente violados como acontece no sistema eurocomunitário, com o Tribunal de 

Justiça da União Europeia” (DUARTE, 2010). 

Se o Parlamento do Mercosul, as “Comunidades” da UNASUL e a 

jurisprudência, regida pela influência e pela vinculatividade do Tribunal Permanente de 

Revisão, em matéria comunitária, lograrem êxito em técnicas afins, o futuro da 

integração sul-americana será brilhante.  

Não obstante o mérito dos Laudos arbitrais do TPR sobre licenças de 

importação
385

, subsídios
386

, antidumping
387

, impostos internos
388

 e virtudes ainda 

maiores das decisões prolatadas a partir do marco do Protocolo de Olivos, como a 

controvérsia dos pneumáticos remodelados
389

, do bloqueio de vias terrestres
390

 ou do 

excesso de aplicação de medidas compensatórias
391

, existe uma longa estrada a 

percorrer rumo à “cidadania pacha” plena. 

                                                 
384

 A partir de um fundo comum, integrado pelos direitos fundamentais e princípios democráticos, “o 

objetivo de um sistema federal europeu é permitir aos Estados-membros reencontrarem em conjunto a 

capacidade de ação que, em separado, já não estão em condições de exercer. Para esse efeito, o sistema 

federal procura repartir, e não concentrar, o poder. À separação horizontal dos poderes, o federalismo 

acrescenta a separação vertical dos mesmos, que garante o respeito pelas diversidades nacionais e 

regionais (SIDJANSKI, 2001, p.79). Em outra produção, diz que “o federalismo é a renúncia à 

hegemonia, porque federar é reunir elementos num equilíbrio dinâmico; é a salvaguarda da qualidade de 

cada minoria, de cada região ou nação; é o inverso da simplificação totalitária, da uniformidade imposta 

pelo Estado-nação centralizador; é espaço de liberdade, de democracia e de participação num pluralismo 

de ideias, de culturas e de crenças, bem como de partidos, de empresas e de grupos de interesse, 

evoluindo num tecido social complexo e diversificado” (SIDJANSKI, 1996, p. 12). 
385

 I Laudo do Tribunal Arbitral ad hoc, de 1999. Argentina vs. Brasil. 
386

 II Laudo do Tribunal Arbitral ad hoc, de 1999. Argentina vs. Brasil. Relativamente à produção e 

exportação de carne suína. 
387

 IV Laudo do Tribunal Arbitral ad hoc, de 2001. Brasil vs. Argentina. Relativamente à aplicação de 

medidas antidumping contra a exportação de frangos. 
388

 VIII Laudo do Tribunal Arbitral ad hoc, de 2002. Paraguai vs. Uruguai. Relativamente à aplicação do 

IMESI (imposto específico interno) sobre comercialização de cigarros. 
389

 Decisão em Recurso de Revisão N. 1, de 2005. Uruguai vs. Laudo Arbitral XI do Tribunal ad hoc. 
390

 Decisão em Recurso de Revisão N. 2, de 2006. Argentina vs. Laudo Arbitral XII do Tribunal ad hoc. 
391

 Pronunciamento N. 1, de 2007. Argentina vs. Uruguai. 
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Havendo quebra de direito previsto pela legislação do bloco a qualquer título, o 

juiz nacional deve ser plenamente competente para saná-la, utilizando a superioridade 

da regra comunitária, e determinar sua eficácia erga omnes ou in concreto, ex tunc ou ex 

nunc. O cidadão, de acordo com o caso, poderá ajuizar ação em sede nacional, e invocar 

na sua tese o efeito direto dos Tratados ou das normas derivadas, ou poderá fazê-lo, 

diante da violação, diretamente junto ao tribunal do bloco. Em outra hipótese, se o 

titular propuser ação internamente que, ao produzir coisa julgada, se confirmar 

atentatória ao direito da integração, poderá em nova ação, e não via recurso, submeter a 

questão ao julgamento do alto juízo integracionista. 

A interpretação ulterior, a fixação de entendimento e a guarda dos Tratados 

pertencem ao Tribunal Comum. Fato é que o envolvimento político com as causas da 

integração determina seu sucesso ou fracasso.  

Compasso definido, o equipamento orgânico do bloco opera com vida própria, 

enquanto a vontade dos Estados corresponde à manutenção periódica. Uma expressão 

dessa vontade é a “habilitação constitucional” (PEROTTI, 2004) pró-integracionista, 

progressivamente mais protetiva do cidadão
392

. 

“É precisamente a União Europeia que (...) torna arcaico o esquema conceitual 

do Estado que se revela incapaz de fornecer compreensões juridicamente adequadas aos 

problemas de um novo fenótipo organizativo” (CANOTILHO, 2012, p. 231). 

O Estado-nacional está encruzilhado, em cheque-mate, com movimentos 

esmaecentes. Precisa adaptar-se para seguir relevante. Que lugar ocupará a razão de 

Estado, com o Direito (e seus senhores) da mesma forma, nesse processo é a reflexão 

subjacente. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
392

 Sobre a UE, afirma Habermas: “São as mesmas pessoas que participam no processo constituinte 

simultaneamente nos papéis de cidadãos tanto da União como de seus próprios Estados membros. No 

exercício da unificação pessoal desses dois papéis, os próprios sujeitos constituintes já precisam estar 

conscientes de que, como cidadãos pertencentes aos dois caminhos de legitimação (...) são adotadas uma 

ou outra perspectiva de justiça respectivamente - a do cidadão europeu ou a do membro de um 

determinado Estado nacional” (HABERMAS, 2012, p. 74). 
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