
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitucionalismo Transnacional: 
o sistema constitucional da União Europeia e o funcionamento do 
Tribunal de Justiça da União Europeia como corte constitucional  

 
 
 
 
 
 
 
 

Álvaro de Oliveira Azevedo Neto 
 
 
 
 
TESE DE DOUTORADO 
Área de Concentração: Neoconstitucionalismo 
Linha de Pesquisa: Constituição, Processo Constitucional e Regulação 
Estatal 
 
 

Recife, 2010 
 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitucionalismo Transnacional: 
o sistema constitucional da União Europeia e o funcionamento do 
Tribunal de Justiça da União Europeia como corte constitucional  

 
 
 
 
 
 
 
 

Álvaro de Oliveira Azevedo Neto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 2010 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Azevedo Neto, Álvaro de Oliveira 

 

       Constitucionalismo transnacional: o sistema 
constitucional da União Europeia e o funcionamento do 
Tribunal de Justiça da União Europeia como corte 
constitucional / Álvaro de Oliveira Azevedo Neto. – Recife 
: O Autor, 2010.    

  218 folhas.   
  

 

  Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal 
de Pernambuco. CCJ. Direito, 2011. 

 

  
  Inclui bibliografia e anexos. 
 

 

       1. União Européia. 2. Integração regional européia. 3. Tratado 

de Lisboa (dezembro de 2009). 4. Comunidade Européia - Roma 

em 1957. 5. Tratado da União Européia - Masstricht em 1992. 6. 

Tribunal de Justiça da União Européia. 7. Globalização. 8. Direito 

comunitário - Países da União Européia. 9. Direito constitucional - 

Europa. 10. União européia - Estrutura institucional - Sistema 

normativo - Sistema jurídico e constitucional. I. Título.    

 

         
          341.1 CDU (2.ed.)    UFPE  
          341  

 

CDD (22.ed.) 
BSCCJ2011-009 

 

 
 
 
 



 

 



 

 
 
 

Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables 
qu’ on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons 
actuellemente devant une question bien autrement 

angoissante: Comment éviter leur réalisation 
définitive?... Les utopies sont réalisables. La vie 

marche vers les utopies. Et peut-être un siècle 
nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels 
et la classe cultivée rêveront aux moyens d’éviter les 

utopies et de retourner à une société non utopique, 
moins “parfaite” et plus libre. 

 
 Nicolas Berdiaeff - Le Meilleur des mondes, Aldous 

Huxley, 1932. 
 
 
 

How beauteous mankind is! O brave new world, That has such people in't! 
(Shakespeare, The Tempest, Ato V:Sc. 1, line 183-184) 

 
 
 
 

… the problem, for defenders and critics alike of 
modern democracy systems, is that regional and global 

inter-connectedness contests the traditional national 
resolutions of key questions of democratic theory and 
practice. The very process of governance can escape 
the reach of the nation-state. National communities by 
no means exclusively make and determine decisions 
and policies for themselves, and governments by no 
means determine what is appropriate exclusively for 

their own citizens.  
 

David Held, 2007 
In Democracy: From City-states to a Cosmopolitan Order? 
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RESUMO 
 
O processo de globalização das forças econômicas e internacionalização dos 
problemas, que antes eram exclusivamente da órbita nacional, gerou a necessidade 
deste se reconfigurar a configuração vestefaliana-keynesiana do Estado. O processo 
de integração regional da União Europeia fez com que a mesma tornasse-se uma 
nova realidade paradigmática, já que não existe nenhum outro processo de 
integração econômica tão avançado como este. Os avanços deste processo fizeram 
com que a mesma revestisse-se de características de Estado nacional (ou de super-
estado). No que tange o direito comunitário, este aproxima-se cada vez mais do 
Direito Constitucional nacional, transformando-se em um direito constitucional 
transnacional.  O modelo de soberanias compartilhadas adotado pelo bloco fez com 
que seu sistema institucional assemelhasse-se com aquele de um Estado, fato que 
possibilitou a atuação de seu tribunal como órgão máximo de proteção da 
legalidade, tal como seria um Tribunal Constitucional. O presente estudo teve como 
objetivo analisar a evolução deste novo sistema político, verificando que o seu 
funcionamento legal assemelha-se e funciona tal como um sistema constitucional de 
um Estado; enquanto o seu tribunal evoluiu a partir de sua criação, adquirindo cada 
vez mais competências de protetor desta nova ordem que surgiu, tornando-se sua 
também a função de compatibilização dos sistemas constitucionais domésticos e 
comunitário.  
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ABSTRACT 
 
The process of globalization of economic forces and internationalization of the 
problems that were once exclusively the national orbit created a need to revisit the 
configuration of the Keynesian-Westphalian State. The process of regional 
integration the European Union has become a new reality paradigm, since there is no 
other process of economic integration as advanced as this. The advances made 
within the EU made this process that it be of national characteristics (or superstate). 
Regarding the community law, it approaches more and more of national 
constitutional law, becoming a form of transnational constitutional law. The model of 
shared sovereignty adopted by the bloc has created an institutional system that 
resembles that of a State, which allowed its court to become the highest body for 
protection of legality, as would a Constitutional Court be. This study aimed to analyze 
the evolution of this new political system, verifying that its legal operation looks and 
works as the constitutional system of a State, while his court has evolved from its 
creation, acquiring more skills to guard of this new order that emerged, including the 
function of harmonizing  domestic constitutional systems and the community’s 
constitutional law. 
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1.0 INTRODUÇÃO 
 

Com o surgimento de um novo Estado, surge também seu sistema normativo. 

Sendo este novo Estado democrático, seu sistema terá base constitucional. Este 

pode ser o caso da União Europeia. O seu mais novo texto normativo, o Tratado de 

Lisboa, entrou em vigor em dezembro de 2009 reformando e compilando os seus 

antigos textos constitutivos: o Tratado que estabelece a Comunidade Europeia, 

assinado em Roma em 1957, e o Tratado da União Europeia, assinado em 

Masstricht em 1992. O novo texto constitutivo da União apresenta-se ao mundo com 

características e linguagem semelhantes às de uma carta constitucional de um 

Estado federado, já que o mesmo: gera um sistema de separação de competências 

entre a União Europeia e os seus Estados criadores; prevê a existência de poderes 

legislativo, executivo e judiciário próprios no âmbito da União, resultado de um 

processo de compartilhamento de soberania; e, dentre outras semelhanças, 

preocupa-se com sua legitimidade democrática, determinando sua representação 

legislativa em um parlamento eleito para este fim por sufrágio universal e sua 

representação executiva por agentes necessariamente membros dos executivos 

nacionais. Neste novo sistema, pós-Lisboa, até instrumentos de participação do 

povo por meio de iniciativa popular já estão em desenvolvimento. O Tratado de 

Lisboa cita em seu preâmbulo que um de seus maiores objetivos é reformular o 

sistema institucional da União Europeia para atribuir-lhe maior eficiência e 

legitimidade democrática, e assim melhorar a coerência da sua ação em âmbitos 

que já ultrapassam os exclusivamente econômicos. Esta nova versão da União 

Europeia, fruto de sua evolução histórica, distanciou sua natureza jurídica ainda 

mais daquela de uma simples organização internacional e a aproximou ainda mais 

da de um Estado federado, fato que se apóia e se reflete em seu texto normativo. A 

partir destas colocações, questiona-se a existência deste sistema como, de fato, 

constitucional.  

O presente estudo tem como objetivo mostrar o surgimento, funcionamento e 

a forma através da qual o universo jurídico e o sistema de Estados na atual União 

Europeia evoluíram a ponto de compatibilizar em si uma estrutura constitucional 

plural, composta de um novo sistema constitucional transnacional sobreposto aos 

sistemas constitucionais tradicionais domésticos, munida inclusive de instâncias de 

controle de sua estabilidade sistêmica (política e jurídica) semelhantes àquelas 
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encontradas nos sistemas domésticos (judicial review). O surgimento, 

funcionamento e desenvolvimento do seu tribunal constitucional, o Tribunal de 

Justiça da União Europeia, também é objetivo deste estudo, já que se observa 

desde aqui que o sistema jurídico constitucional da União Europeia precisou deste 

tribunal para chegar ao seu atual nível de desenvolvimento. A colaboração da 

atuação deste tribunal para a atual conjectura político-jurídico comunitária também é 

alvo deste estudo.   

Esta realidade específica encontra-se limitada ao universo comunitário 

europeu, fazendo com que este estudo concentre-se neste espaço geográfico 

limitado. A transformação destes Estados, cuja compreensão viabiliza a consecução 

dos referidos objetivos, é o alvo inicial deste trabalho. Discute-se a sua 

transformação a partir daquele conceito desenvolvido na era moderna é discutida. 

Elementos como a globalização, a mundialização das forças econômicas e a 

redução da efetividade do poder normativo do Estado frente a estas são de grande 

importância para esta primeira etapa de estudo. Aqui também se analisa a 

importância das Organizações Internacionais neste processo de modificação de 

antigas estruturas de poder político e de criação de novas estruturas deste poder, tal 

como é a União Europeia. 

Em seguida, busca-se os fundamentos para o surgimento e desenvolvimento 

da União Europeia. Discute-se os fundamentos políticos e os antecedentes 

históricos desta politeia como viabilizadores do seu processo de integração regional. 

Este processo, por sua vez, torna possível o surgimento da sua atual configuração. 

Esta etapa de trabalho é imprescindível para a compreensão do objetivo final do 

texto. Devido ao fato de que adota-se o institucionalismo histórico como guia 

metodológico, tem-se a evolução da instituição por um trajeto próprio e seu 

exclusivamente como fundamento da sua atual configuração. Para a análise da 

transformação de Estado e do fundamento da atual configuração da União Europeia 

(tendo em vista que sua natureza jurídica ainda é controversa) aplica-se a visão 

institucionalista histórica, descrita por Hall e Taylor (1996). Segundo estes autores, 

esta corrente define as instituições de forma a privilegiar suas trajetórias, situações 

críticas e conseqüências não previstas. Tendo em vista que se esta definição 

possibilita de forma plena a atribuição ao Tribunal de Justiça Europeu da 

característica de ser path dependent, ou seja, dependente de sua trajetória, ela se 

torna mais adequada e propícia de uso. 



 12

Em seguida, tendo sido já se discutido nas duas primeiras seções do texto o 

surgimento e fundamento de existência da União Europeia, passa-se ao 

funcionamento de seus sistemas institucional, constitucional e jurisdicional. O 

capítulo 3 inicia a descrição e análise do que é e como funciona a União Europeia 

em sua atual configuração. Faz-se a sua configuração como entidade política – 

analisando a nova forma de Estado e relações políticas estatais ali redimensionadas 

– e inicia-se uma análise jurídica da mesma, buscando definir qual seria as suas 

naturezas política e jurídica. As instituições comunitárias, desdobramentos do 

tratado revisional de Lisboa, também são ali descritas em conjunto com a ideia geral 

do seu sistema normativo.  

Esta nova politéia cria um sistema normativo que a princípio confunde-se com 

a seara internacional. Em seguida, faz-se a análise deste sistema e de sua relação 

com o sistema nacional. Esta etapa determina, de início, a compatibilidade de 

sistemas doméstico e internacional. Uma vez resolvida esta compatibilidade, passa-

se ao estudo mais vertical do que se determina como Direito constitucional 

transnacional, ou o Direito Constitucional da União Europeia. Este, criado para e 

pela nova politéia, assemelha-se ao sistema constitucional doméstico e detêm novas 

formas de controle de sua estabilidade normativa semelhantes aquelas 

constitucionais.  Encerra-se este momento do estudo determinando a forma através 

da qual este sistema supranacional compatibiliza-se com o sistema constitucional 

doméstico, tomando para si legitimidade deste e aumentando a legitimidade do 

sistema através de um sistema de comunicação contra-pontual.  

O último capítulo tem como objetivo a análise do funcionamento do sistema 

constitucional através do funcionamento jurisdicional europeu. Inicia-se este capítulo 

apresentando a competência jurisdicional do Tribunal de Justiça da União Europeia. 

Em seguida, faz-se uma dupla análise. A primeira busca definir como o 

funcionamento deste tribunal viabiliza a compatibilização de sistemas jurisdicionais 

domésticos e supranacional através do uso do recurso de reenvio prejudicial. A 

segunda define a natureza política deste tribunal, apresentando em seguida o uso 

dos remédios comunitários de natureza revisional constitucional (de judicial review).  

A conclusão deste trabalho define, após uma releitura do que se viu em todo 

texto, como a atuação deste tribunal contribuiu para a formação de um sistema 

constitucional plural e jurisdicional integrado.  
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Considera-se o sistema constitucional e jurisdicional do Estado em uma dupla 

visão: política e jurídica. A complementaridade de uma e é de tamanha que muitas 

vezes a transição de uma para outra é imperceptível. Portanto, os paradigmas 

teóricos aqui utilizados vêm de ambas as áreas e de autores que muitas vezes 

produzem nesta área limítrofe entre o direito e a ciência política.  

Os principais paradigmas teóricos jurídicos, composta de autores que 

trabalham o novo direito constitucional comunitário, utilizados são, dentre outros, de 

MADURO, CRAIG, DE BURCA, WITTE, CANOTILHO, MAJONE, etc. Já os 

principais paradigmas teóricos da ciência política, composta de autores que 

trabalham os processos de integração e sua repercussão nos sistemas  normativo-

constitucional e jurisdicional, utilizados são SHAPIRO, SWEET, DAHL, HELD, 

KEOANE e NYE Jr. 

Determinar a existência e funcionamento deste sistema ainda é uma tarefa 

difícil, tendo em vista que não há ainda o distanciamento desejado para que se 

possa visualizar a produção de efeitos deste, tendo em vista que o tratado de Lisboa 

passou a vigência apenas no final de 2009. Contudo, existem diversos estudos 

jurídicos e políticos, principalmente de autoria destes autores supra mencionados, 

que já interpretam o sistema normativo europeu como se de um Estado único fosse. 

Resta, como se busca fazer aqui, unir estas ideias e assim determinar a existência e 

funcionamento do mesmo.  
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2.0 A modificação das estruturas de poder político 
 
2.1 O Estado Moderno e a Globalização 
 
 O termo globalização é utilizado para definir diversos fenômenos deste início 

de século. Tantos são estes que o vocábulo aparenta ter apreendido diversos 

significados diferentes, atribuindo carga negativa ou positiva à narrativa da qual 

participa. Define-se o mesmo, em sua versão mais simples, como uma simples 

mudança, ou transformação, da escala de organização humana na qual as relações 

de poder alcançam magnitudes globais. A globalização gera um acréscimo de 

atividades e redes transfronteiriças, gerando ao mesmo tempo uma necessidade de 

harmonização (econômica, judicial, política, ambiental...) que poderá progredir em 

integração entre nações e culturas, como também alimenta animosidades e conflitos 

(HELD, 2004, pp. 1-6).  

 Pode-se simplificar este dilema definindo este processo de globalização 

utilizando a teoria de Giddens, de matriz teórica estruturalista1, que diz: A 

globalização pode ser definida como a intensificação mundial de relações sociais 

que liga locais distantes de tal forma que eventos locais são moldados por outros 

eventos que acontecem a muitas milhas de distância e vice-versa2 (GIDDENS, 1990, 

p. 64). 

 Alguns fatores alimentam os processos de globalização, enquanto outros 

tornam a mesma imprescindível para sua solução. A nova estrutura de comunicação 

e a revolução da tecnologia de informação, os novos mercados globais munidos de 

distribuição global, o desenvolvimento de novos níveis de processos políticos e a 

formação de novas instâncias governamentais, a difusão de valores democráticos 

pós-guerra fria, a internacionalização da segurança contra o terrorismo, as 

pandemias e crises ambientais, os processos migratórios e a emergência de uma 

                                            
1 A teoria estruturalista, diferente do estruturalismo, busca identificar a ação social de acordo com sua 
relação no tempo e no espaço. A estrutura social e sua cultura estariam sujeitas as relações a si 
submetidas nestas variáveis tempo e espaço, sendo também o resultado da composição da prática 
coletiva de seus agents (GIDDENS, 1979, p.2), . Esta teoria tem Anthony Giddens como um de seus 
principais representantes de seu núcleo teórico paradigmático e é especialmente eficiente quando se 
busca compreender a ideia de globalização. 
2Tradução livre do autor. Originalmente: Globalization can thus be defined as the intensification of 
worldwide social relations which links distant localities in sucha  way that local happenings are shaped 
by events occurring many miles away and vice versa.  
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nova sociedade global são alguns dos fatores que alavancam o processo 

globalizante.  

 Esta conjectura nunca antes vista faz-se cada vez mais presente na realidade 

jurídica-política do Estado. Ao mesmo tempo que se observa um movimento de 

independência dos povos e formação de novos Estados pós-1945, observa-se uma 

aproximação da política destes Estados, presente nas mais diversas formas de 

coordenação multilateral internacional, onde o sistema institucional gerado pela 

Organização das Nações Unidas, criada neste mesmo ano de 1945, é exemplo.  

 Este fenômeno que aproxima unidades políticas distintas aparenta projetar-se 

em todas as esferas sociais. Contudo, o mesmo torna-se mais evidente nas searas 

econômica, política e jurídica. As novas unidades de produção, movidas por 

multinacionais com sistemas produtivos distribuídos em escala global e integrados 

muitas vezes pelo universo virtual, e sua ligação às estruturas produtivas locais 

tornam a globalização econômica uma das mais fáceis de se perceber. A 

emergência de uma nova política global também se faz perceber dentro deste 

processo, fazendo com que inclusive as instituições sob as quais baseia-se a toda 

organização social do Estado sintam estes efeitos. Os procedimentos democráticos 

estão transnacionalizando-se, já que o território do Estado não é mais o seu único 

alvo. No que tange o Estado, este aparenta perder a sua construção clássica, fato 

que reflete sobre o seu controle, soberania e sistema jurídico (SHAPIRO, I.; 

HACKER-CORDÓN, C., 1999, pp. 55-57).   

A necessidade de se haver legitimidade no poder e na ordem pública é 

constante na história da humanidade. A variedade de pensamentos é praticamente 

incalculável, contudo nota-se que este plexo teórico converge para vários pontos e 

preocupações comuns. Desta convergência vê-se como principal foco de 

questionamento a origem do poder político e a sua soberania. Desdobram-se duas 

preocupações: quem é a autoridade legitima e soberana e quais os seus limites de 

atuação (HELD, D. 1995, p. 39).  

A conclusão obvia que se chegou até então foi que esta autoridade deveria 

estar ligada ao consentimento do povo e vinculada às fronteiras da comunidade. 

Contribuem estes pensamentos para a concepção da democracia como regime 

representativo, que leva à legitimação do poder dentro da esfera democrática 

nacional.   
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A nação, que possibilita esta esfera, tem raiz semântica na natio romana, 

deusa que possibilita o nascimento. Seu sentido clássico demonstra que um 

agrupamento humano denominado nação é aquele que tem vínculos além daqueles 

que o tornariam um gens ou populus. O sentido de nação traz em si um conceito de 

comunidade, formando entre os nacionais um demos (HABERMAS, 2003 (1929) v. 2 

p. 282). 

Esta mesma nação ao organizar-se política e juridicamente transforma-se no 

Estado, centro da própria ideia de poder soberano. O Estado pode ser analisado por 

diversas vertentes, sendo algumas destas a sua forma legal, as suas instituições 

coercitivas, a sua composição e seus limites institucionais, seu papel como ente 

soberano em um sistema internacional, dentre outras formas de análise. Para 

Weber, o Estado é uma relação de dominação de homens sobre homens que apóia-

se em um meio de coação legítima. Diz Weber:  

 
Hoje, o Estado é aquela comunidade humana que, dentro de 
determinado território – este, o “território”, faz parte da qualidade 
característica -, reclama para si (com êxito) o monopólio da coação física 
legítima, pois o específico da autoridade é que todas as demais 
associações ou pessoas individuais somente se atribui o direito de 
exercer coação física na medida em que o Estado o permita. Este é 
considerado a única fonte do “direito” de exercer coação (WEBER, 1990, 
p. 525 e 526) 

 

Construída sobre a concepção de Estado moderno, este Estado-Nacional de 

matriz teórica Weberiana tornou-se a referência principal de aparato político, com 

distinção entre governante e governado, com suprema jurisdição sobre uma dada 

área territorial, apoiado por uma posse do monopólio do poder coercitivo, baseado 

em uma relação tida como legítima. Os principais elementos deste conceito acima 

são: a territorialidade, o monopólio do controle coercitivo, uma estrutura de poder 

despersonalizada e uma posse de poder legítimo. 

O modelo Weberiano de Estado é resultado do processo de modernização 

social, contextualizado em um processo histórico de desmistificação da origem do 

poder. Comentando a origem da teoria Weberiana, diz Habermas: “Max Weber 

insere a modernização europeia em um processo de desencantamento mundial. 

Como em Hegel, ele inicia sua teoria com a transformação e dissolução de visões 
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religiosas holísticas do mundo, que perdem o sentido e orientação de poder”3 

(HABERMAS, 2001, p. 138). 

Este modelo de Estado soberano nasceu na Europa do século XVII e tem 

como seu marco histórico de surgimento a constituição europeia de 1648, chamada 

de Paz de Vestefália. Celebrada nas cidades alemãs de Münster e Osnabrück, este 

acordo de paz caracterizou pela primeira vez a ideia de igualdade soberana 

internacional. Esta afirmação baseia-se no fato de que neste acordo internacional 

elegeu-se o Estado régio como mantenedor da liberdade, autoridade e da vida em 

sociedade (BOBBITT, 2003, pp. 477 - 483). 

 
O Estado régio só triunfaria de fato como uma entidade estável e 
poderosa quando a centralização constitucional tornasse uma realidade. 
A Paz de Vestefália, que encerrou a Guerra dos Trinta Anos, ratificou a 
nova criação política, unindo a legitimidade do domínio dinástico e as 
inovações administrativas italianas da Renascença à permanência de 
uma população fixa e indivisa (Idem, p. 99) 

 

Este Estado Vestefaliano tem fundamento político-teórico na formulação do 

mesmo como potência soberana, identificando-se com o Estado de Jean Bodin 

descrito em seus Seis Livros da República, de 1576. Para este, soberania deve ser 

entendido em sua acepção mais rigorosa, sendo absoluta, indivisível e perpétua. O 

Estado é a sede da soberania, o ponto focal da ordem pública (CHÂTELET, 2000, p. 

47).  

Esta tese de Bodin, que legitimava o poder da monarquia, mais adiante será 

responsável pela formação de uma estrutura política onde o comando do poder civil 

estará concentrado no Estado. A ideia de soberania acompanha, inicialmente, a 

ascensão da monarquia. Nela, o rei torna-se titular de um poder independente e 

superior a todos os outros poderes, capaz de exprimir a única autoridade habilitada 

a mandar. É a partir da teoria de Bodin que torna-se possível pensar no Estado 

como uma instituição impessoal de governo, dotada de poder legítimo (NAY, 2007, 

p. 155). 

O domínio legítimo do poder Estatal não é aquele que simplesmente está 

dotado de submissão exterior, ou que tem caráter puramente normativo, mas aquele 

                                            
3 Tradução livre do autor. Originalmente: Max Weber places European modernization in the context of 
a world-historical process of disenchantment. Like Hegel, he begins with the transformation, and 
dissolution, of holistic religious worldviews, as they lose their meaning-giving, orienting power.  
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que desperta nos membros a fé em seu exercício, que transforma a sua disciplina 

em adesão à verdade que ele representa (FREUND, 2003, p. 166).  

Max Weber defende que existiriam três fundamentos para a de legitimidade 

do poder: a tradicional, a legal-burocrática (racional) e a carismática: 

 
Existem em princípio – e começaremos por aqui- três razoes internas 
que justificam a dominação, existindo, conseqüentemente, três 
fundamentos da legitimidade. Antes de tudo, a autoridade do ‘passado 
eterno’, isto é, dos costumes santificados pela validez imemorial e pelo 
hábito, enraizado nos homens, de respeitá-los. Tal é o ‘poder tradicional’, 
que o patriarca o senhor de terras, outrora, exercia. Existe, em segundo 
lugar, a autoridade que se funda em dons pessoais e extraordinários de 
um indivíduo (carisma) – devoção e confiança estritamente pessoais 
depositados em alguém que singulariza por qualidades prodigiosas, por 
heroísmo ou por outras qualidades exemplares que dele fazem o chefe. 
Tal é o poder ‘carismático’, exercido pelo profeta ou –no domínio político- 
pelo dirigente guerreiro eleito, pelo soberano escolhido através de 
plebiscito, pelo grande demagogo ou pelo dirigente de um partido 
político. Existe por fim a autoridade que se impõe através da razão da 
‘legalidade’, em razão da crença na validez de um estatuto legal e de 
uma ‘competência’, positiva, fundada em regras racionalmente 
estabelecidas ou , em outros termos, a autoridade fundada na 
obediência, que reconhece obrigações conformes o estatuto estabelecido  
(WEBER, M. 1999, p.57-58). 

                                                                                                                                              

 Importante notar a diferença existente entre uma autoridade que se impõe 

através da crença da validez de seus estatutos legais e comandos e de outra que se 

impõe através da força ou cuja obediência decorre de cálculos racionais de custo-

benefício. Enquanto seguem-se os comandos desta segunda ordem por prudência 

ou calculo racional (devido ao poder que está implícito no mesmo), os comandos da 

primeira são moralmente vinculantes, sendo este tipo de “motivação” para se seguir 

comandos o que Weber pretende ressaltar em sua colocação acima transcrita. 

 A superação do sistema monárquico de Bodin dá ensejo ao surgimento do 

Estado de Direito, modificando inclusive o tipo de legitimidade em que este poder 

soberano se apóia. A  legitimidade antes teocrática, do tipo tradicional ou 

carismática, torna-se uma legitimidade fundada na legalidade, decorrente do 

surgimento de uma ordem constitucional capaz de herdar a soberania que fora 

outrora do rei.  

 Habermas determina a necessidade da vinculação deste poder legítimo, 

soberano do Estado, com à figura do Estado de Direito, como se vê:  

 
O estado é necessário como poder de organização, de sanção e de 
execução, porque os direitos têm que ser implantados, porque a 
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comunidade de direito necessita de uma jurisdição organizada e de uma 
força para estabilizar a identidade, e porque a formação da vontade 
política cria programa que têm que ser implementados (HABERMAS, 
2003 (1929), V. 1, p. 171).  

  

 O Estado moderno então tornou-se, junto com a democracia representativa, o 

padrão de poder legítimo, já que a força é consentida pelo povo e dividida pelo 

governo. Os responsáveis pela política pública têm responsabilidade eleitoral (ou 

input accountability) por estarem submetidos a um processo de seleção ligado aos 

cidadãos-eleitores e podem ser responsabilizados por seus atos (output 

accountability) devido a possibilidade de terem suas ações questionadas pelo 

mesmo povo que os elegeu (HELD, D. 1991, p. 198).   

 Este modelo de Estado projeta suas características nas formas através das 

quais o mesmo relaciona-se no sistema internacional. O Direito é será esta projeção 

do poder soberano do Estado sob o seu povo, não comportando este Estado 

qualquer outro tipo de poder que seja superior ao seu ou qualquer outra ordem 

normativa que não seja decorrente desta situação. Hart, (originalmente em 1961) 

definiu o “Direito Internacional” como um “caso de fronteira”, devido a sua dificuldade 

em encaixá-lo nos demais conceitos de Direito populares na sua época.  Dizia ele: 

 
“O direito internacional não tem um poder legislativo, os Estados não 
podem ser levados perante os tribunais internacionais sem o seu 
consentimento prévio, e não há um sistema de sanções efectivas 
centralmente organizado” (HART, 2001, p.8). 

 

Entretanto, este conceito parece estar entrando, junto com o sistema 

democrático que o mesmo apóia, por uma nova faze de mutação. Simultaneamente 

a mutação do conceito de Estado e o surgimento de novas instâncias de poder 

público, surge também a deterioração da adesão popular às até então sólidas 

instituições representativas democráticas.  
 
É possível detectar uma crise do sentimento de estar representado, que 
compromete os laços que idealmente deveriam ligar os eleitores a 
parlamentares, candidatos, partidos e, de forma mais genérica, aos 
poderes constitucionais. O fenômeno ocorre por toda a parte, de maneira 
menos ou mais acentuada, atingindo novas e velhas democracias eleitorais 
(RODRIGUES, 2004). 

 
 A referência moderna de Estado o entende como um sujeito (dotado de 

personalidade jurídica), que por sua vez define-se por sua atividade típica (de ser 
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soberano) de natureza suprema e coercitiva. A territorialização da autoridade do 

poder político, que forma um sistema soberano de Estados que mutuamente se 

reconhecem é a essência do conceito de Estado moderno. Contudo, novas 

expressões de territorialização de poder político estão surgindo neste sistema de 

Estados.  

 
Um sistema de Estados nacionais formalmente soberanos que 
mutuamente reconhecem-se e legitimam-se com territórios exclusivos é 
apenas uma forma de expressão institucional relativamente recente do 
poder do Estado. Outros modelos de territorialização de poder político tem 
existido, e ainda coexistem, dentro do chamado sistema Vestefaliano 
(estabelecido pela Paz de Vestefália de 1648 mas que apenas apresentou-
se de fato nos séculos dezenove e vinte), novas expressões de poder 
estão emergindo e outras podem ser imaginadas. Por exemplo, seria a 
União Europeia uma nova forma de poder Estatal, um Estado em uma 
nova escala, uma retomada dos padrões políticos medievais, ou uma forma 
de autoridade pós-soberana? 4 (JESSOP, 2008, 113). 

 

 Tendo em vista este dado, seria ilógico considerar a situação até então 

descrita como moderna como sendo idêntica à atual, já que existe na presente 

conjectura política influência de outras formas de poder que não as estatais. A inter-

conectividade global, decorrente daquele processo de globalização descrito por 

Giddens (op. cit.), e regional, tal como esta presente na União Europeia contestada 

acima, que permeia as relações domésticas hodiernas torna os destinatários de 

políticas nacionais não apenas aqueles limitados dentro do território limitado do 

Estado, deixando de ser apenas os nacionais os destinatários de tais políticas. Nas 

palavras de David Held: “Uma vez que o conceito de “comunidade relevante” é 

testado na rede global, chegamos as seguintes questões: A quem os tomadores de 

decisões devem justificar-se?A quem eles devem ‘responsabilizar-se’?”.5 (HELD, D. 

1995, p. 17 ) 

 Tratando do processo de unificação européia, diz Habermas: 

 
                                            
4 Tradução livre do autor. Originalmente: A system of formally sovereign, mutually recognizing and 
mutually legitimating national sates exercising sovereign control over large and exclusive territorial 
areas is only a relatively recent institutional expression of state power. Other modes of territorializing 
political power have existed, some still coexist with the so-called Westphalian system (allegedly 
established by the Treaties of Westphalia in 1648 but realized only stepwise during the nineteenth and 
twentieth centuries), new expressions are emerging, and yet others can be imagined. For example, is 
the EU [European Union] a new form of state power, a rescaled “national” state, a revival of medieval 
political patterns, or a post-sovereign form of authority?  
5 Tradução livre do autor. Originalmente: “Once the ‘relevant community’ concept is tested in the 
global interconnectedness we reach the following questions: To whom decision makers have to justify 
their decisions? To whom should they be accountable?”. 
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A dissolução das chaves semânticas que definem a cidadania e a 
identidade nacional corresponde ao fato de que a forma clássica do 
Estado nacional se encontra hoje em dissolução, à medida que a 
Comunidade Européia se transforma numa união política. Para entender 
isso, basta lançar um olhar sobre o modo como ela surgiu nos inícios da 
modernidade (HABERMAS, 2003 (1929), V. 1, p. 171). 

 

 O Estado moderno caminha de mãos dadas com a democracia liberal e o 

sistema legal constitucional.  Uma modificação na sua estrutura interna (e em suas 

relações de poder) implica, horizontalmente, numa mutação no seu sistema legal e 

político. Observando a evolução do Estado-nacional nota-se que esta reflete 

diretamente na ação política do mesmo, ou seja, na forma de representação política 

e legitimação o poder estatal e nas instituições jurídico-constitucionais que o 

sustentam. Esta transformação demanda novas formas de se compreender tanto a 

representação como o funcionamento legal do Estado, pois os antigos métodos de 

legitimação (formados de acordo com e destinados ao Estado-nação do século 

passado) aparentam retrógrados e ineficazes, conduzindo a uma crise de 

legitimidade que possivelmente é, em suma, a máscara de uma deficiência 

perceptiva, mas que entretanto demanda a busca imperativa de novas bases de 

validação de poder. 

 Nancy Fraser, ao trabalhar esta ideia da relação entre o produtor da ação 

política e os seus destinatários sugere que se aplique o “princípio de todos 

afetados”, que indica o status moral de sujeitos da justiça àqueles que por esta 

estrutura institucional são afetados. Mais adiante, ela discute a relação entre esta 

instituição responsável pela ação política e o Estado, chegando a conclusão que se 

transcreve abaixo.  

 
Até recentemente, o princípio de todos os afetados parecia coincidir, na 
visão de muitos, com o princípio do Estado territorial. Dentro da visão de 
mundo Westfaliana, pressupunha-se que o enquadramento comum, 
determinante dos padrões de vantagem e desvantagem, era precisamente a 
ordem constitucional do Estado moderno territorial. Como resultado, parecia 
que, ao se aplicar o princípio do Estado territorial, simultaneamente se 
capturava a força normativa do princípio de todos os afetados. De fato, isso 
nunca foi totalmente verdade, como a longa história do colonialismo e 
neocolonialismo demonstra. Todavia, da perspectiva da metrópole, a fusão 
da territorialidade estatal com a efetividade social pareceu ter um ímpeto 
emancipatório, já que servia para justificar a progressiva incorporação, 
como sujeitos da justiça, de classes e grupos de status subordinados que 
residiam no território, mas eram excluídos da cidadania ativa. 
Hoje, entretanto, a ideia de que a territorialidade estatal pode servir como 
representante da efetividade social não é mais plausível. Sob as atuais 
condições, a chance de alguém viver uma boa vida não depende totalmente 
da constituição política interna do Estado territorial em que reside. Apesar 
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disso ainda ser inegavelmente relevante, seus efeitos são mediados por 
outras estruturas, tanto extra quanto não territoriais, cujo impacto é 
igualmente significante. Em geral, a globalização está tornando conflituosa a 
relação entre a territorialidade estatal e a efetividade social. A crescente 
divergência entre esses dois princípios tem o efeito de demonstrar que o 
primeiro é inadequado para sub-rogar o segundo. E assim surge a questão: 
é possível aplicar o princípio de todos os afetados diretamente ao 
enquadramento da justiça, sem passar pelo desvio da territorialidade 
estatal? (FRASER, 2009, p.29). 

 

 

 Esta intrigante colocação torna necessário destacar o fato de que estes 

processos globalizantes, a princípio econômicos, têm feito com que os Estados 

cedam cada vez mais esferas de competências, antes exclusivamente suas, às 

organizações internacionalmente por si instituídas, tornando-se cada vez mais 

dependentes de regras e decisões estranhas a sua política doméstica, sujeitando-se 

a uma ordem normativa cuja legitimidade pode ser questionável.  

 
2.2 O surgimento do Estado Comunitário  
 

A reunificação das duas Alemanhas com a queda do muro de Berlin em 1989 

marcou o fim de um mundo ideologicamente bipolarizado entre Estados com 

afinidades capitalistas e socialistas. Conseqüentemente, novos pólos de poder 

surgiram e o sistema capitalista, adaptando-se a essa nova realidade e 

aproveitando-se das novas tecnologias, fez com que surgissem novas possibilidades 

de mercado derrubando barreiras geográficas antes tidas como intransponíveis. É 

neste contexto de globalização que surge a concepção atual de Estado. 

 Esta nova concepção de Estado difere, principalmente, daquela moderna, 

devido à perda da soberania absoluta, fruto das monarquias do século XIX. 

Baldeada na globalização de mercados e na evolução do sistema capitalista, a nova 

versão de Estado também comporta a mudança dos paradigmas de Direito e de 

Constituição.  
O Estado Moderno surgiu progressivamente desde o século XIV, distinguindo-

se do feudalismo por três elementos principais: a separação das esferas pública e 

privada; a dissociação do poder político do poder econômico; e a separação entre as 

funções administrativas e políticas, sendo o Estado autônomo em relação à 

sociedade civil (CAPELLA, 2002, p. 108).   
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O sistema capitalista surge junto com o Estado moderno, com o fim do 

feudalismo, em sua primeira forma, o capitalismo mercantil. Este nasce dos 

mercados de compra e venda e evolui com o crescimento destes até se tornar 

produto mercantil a mão de obra assalariada. Esta, quando encontra-se frente a 

nova tecnologia a vapor, é o que impulsiona a primeira revolução industrial.    

Como o Estado segue a economia, o Estado Moderno foi visto de duas 

formas principais desde século XIV. A primeira é a forma de Estado Liberal, que 

protegia o indivíduo da limitação de sua liberdade, tendo apenas legitimidade do uso 

da coação física e jurídica, facilitando o desenvolvimento do sistema capitalista da 

época. Não há intervenção estatal no âmbito da economia.   

A segunda forma é o Estado Social, desenvolvido após a revolução industrial, 

onde o mesmo teve a missão de favorecer, no quadro social, o crescimento 

econômico do país e a proteção social dos indivíduos, já que a havia uma deficiência 

na capacidade reguladora da sociedade civil no âmbito social, conseqüência da 

primeira forma de Estado. Esta mudança de uma forma de Estado Moderno para 

outra é o que se pode chamar de “grande transformação” que foi a constatação da 

necessidade de intervenção estatal nos âmbitos econômico e social, tomando o 

Estado uma postura mais intervencionista, passando de uma posição de associação 

ordenadora para uma posição de associação reguladora (FARIA, 1996, p. 17).  

Esta forma de Estado depara-se com a globalização, que expressa uma nova 

forma de expansão capitalista, com a ascensão da “sociedade global” que, ainda 

pouco reconhecida, desafia práticas, ideais e situações consolidadas.  

 O resultado deste encontro é a crise deste segundo modelo de Estado 

Moderno. “Os mecanismos sociais econômicos e jurídicos de regulação, postos em 

pé há um século, já não funcionam” (IDEM, p. 17). Os problemas sócio-econômicos 

atuais não podem ser solucionados pela atuação estatal de forma isolada, devido, 

principalmente, pelo advento da globalização.  
 

Parece nos inegável que o Estado Moderno, tão bem estruturado – 
segundo seus arautos – especialmente no que diz respeito à atribuição de 
funções (executiva, legislativa e judicial) para as entidades formadas por 
meio de uma constituição, tudo visando manter a sua soberania, está em 
franca decadência (SILVA, 2000, p. 119).  

 

 Uma serie de fatores podem ser elencados como motivadores para o fim 

deste modelo social representado por políticas estatais econômicas intervencionistas 
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(Keynesianas6). O Estado que resulta desta crise é um poder mudado e de 

soberania limitada. Ficando oportuno lembrar que o próprio conceito de soberania é 

um conceito moderno, próprio das monarquias absolutistas do início desta fase, e a 

perda desta põe, desde já, em cheque todo o conceito de Estado Moderno. Nas 

palavras de Capella, “O Estado já não é o poder político supremo, pois há de 

inclinar-se ante um difuso soberano privado supra-estatal” (CAPELLA, 2002, p.229). 

 O estado nacional parece estar perdendo a sua própria auto-suficiência e 

exclusividade normativa no plano jurídico e sua soberania no plano político devido a 

perda da sua capacidade de resolver sozinho aquilo que antes era confinado ao seu 

próprio território (FERRAJOLI, 2007, p. 483).  

 O desenvolvimento do modo capitalista de produção faz com que o mesmo 

adquira um novo impulso, com base em novas tecnologias, criação de novos 

produtos, recriação da divisão de internacional de trabalho e a mundialização dos 

mercados. Com a mundialização, não existem mais fronteiras para os fluxos 

financeiros e estabelece-se a globalização das comunicações. Esta mundialização 

significa antes de tudo uma interdependência político-econômica, que tem fortes 

reflexos no âmbito político do Estado.   

O poder político modificou sua estrutura de forma profunda com a “grande 

transformação”. Entretanto, pela primeira vez, desde o nascimento da modernidade, 

não pode este poder político ser descrito em termos de soberania e legitimidade 

simples. “O campo de poder contemporâneo está constituído pela inter-relação de 

um soberano privado supra estatal difuso e um “Estado permeável” ou umas 

“associações estatais” permeáveis, abertas ou porosas” (CAPELLA, 2002, p.255). 

  Existem quatro grandes rupturas da ordem atual com a anterior, vinculada à 

concepção moderna de Estado. A primeira é resultado do fim da Guerra Fria e o fim 

da segurança coletiva bipolar. A existência de um modelo multipolar mais complexo 

e mais instável faz necessária a formulação de novas alianças internacionais para 

garantir a segurança e integridade nacional (FARIA, 1996, p. 17).  

 
As noções de colonialismo, imperialismo, dependência e interdependência, 
assim com as de projeto nacional, via nacional, capitalismo nacional, 

                                            
6 O termo Keynesiano refere-se ao teórico politico John Maynard Keynes, responsável pela defesa do 
fim do sistema economico liberalista. Keynes foi defensor da projeção do poder soberano do Estado 
em seu domínio econômico. É responsável também pela ideia de economia dirigida, que surgiu no 
final do século XIX e que tornou-se dominante depois do final da Segunda Guerra Mundial (PISIER, 
2004, p. 163) 
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socialismo nacional e outras, envelhecem, mudam de significado, exigem 
novas formulações. Na medida que se desfazem as hegemonias 
construídas durante a Guerra Fria, declinam as superpotências mundiais, 
envelhecem ou apagam-se as alianças e acomodações estratégicas e 
táticas sob as quais desenhava-se o mapa do mundo até 1989, quando caiu 
o Muro de Berlim, emblema do mundo bipolarizado (IANNI, 1999, p.12).   
 
 

 A mundialização da economia é a causa da segunda ruptura. “O 

desenvolvimento das forças econômicas a um nível planetário diminui o poder de 

coação dos Estados Nacionais sobre elas” (FARIA, 1996, p. 18). Uma polícia social, 

tal como aquela do segundo modelo de Estado moderno está fadada ao fracasso, já 

que uma política social em um só país torna-se ineficaz quando, devido a um 

intercâmbio e uma internacionalização de firmas como no momento atual, a pressão 

estatal gera apenas o deslocamento de uma empresa deste para outro Estado 

Nacional.  

 
A nova divisão transnacional do trabalho envolve a redistribuição das 
empresas, corporações e conglomerados por todo o mundo. (...) a nova 
divisão transnacional do trabalho e produção implica outras e novas formas 
de organização social e técnica do trabalho, de mobilização da força de 
trabalho, quando se combinam trabalhadores de distintas categorias e 
especialidades, de modo a formar-se o trabalhador coletivo 
desterritorializado (IANNI, 1999, p.13-14). 
 
 

 A terceira ruptura vem com a necessidade de uma gestão global de vários 

problemas, tornando necessária a confecção de organismos e organizações 

internacionais, que obrigam os Estados a coordenar suas políticas, já que os 

organismos internacionais por eles mesmos criados influirão nos seus processos 

políticos internos (FARIA, 1996, p. 19). 

 A quarta ruptura vem com a instituição do Direito Internacional como, cada 

vez mais, um princípio normativo superior, fato o qual comprova-se com a grande 

quantidade de acordos e tratados de cooperação e integração econômica, que 

chegam a possibilitar a ação de um indivíduo contra um Estado dentro de uma corte 

internacional (como o Tribunal Europeu de Justiça) (Idem, p. 20).  

 
(...) verifica-se o declínio do Estado-nação. Parece reduzir-se o significado 
da soberania nacional, já que o Estado-nação começa a ser obrigado a 
compartilhar ou aceitar decisões e diretrizes provenientes de centros de 
poder regionais e mundiais. (...) Se por um lado o Estado-nação é levado a 
limitar e orientar os espaços da cidadania, por outro lado, as estruturas 
globais de poder são levadas a limitar e orientar os espaços da soberania 
nacional (IANNI, 1999, p. 16) 
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 O Estado encontra-se, então, numa grande crise de legitimidade, já que todas 

as rupturas acima elencadas terminam por causar uma grande perda da soberania e 

autonomia dos Estados Nacionais em suas políticas internas. Pode-se concluir, 

desta primeira etapa, o mesmo que Ives Gandra Martins: “... o Estado Moderno está, 

em sua formulação clássica de soberania absoluta, falido, devendo ceder campo a 

um Estado diferente, no futuro” (MARTINS, 1998, p. 19).  

 
A crise que é determinada pela revolução das comunicações reflete-se na 
economia, na política e o direito, e em todas as dimensões da vida social, 
inverteu as velhas fronteiras de estado, gerando problemas dramáticos que 
se mantêm irrevogavelmente acima dele: como o retorno da guerra como 
meio de solução das controvérsias entre Estados. (…) uma terceira 
mudança, com a formação os Estados nacionais é aquela que se têm 
realizado sucessivamente com o seu reestruturamento de acordo com o 
paradigma da democracia constitucional (FERRAJOLI, 2007, p. 483).7 

 

 
 

Lyotard defende que o homem já está em sua fase pós-industrial, onde o seu 

grande bem de consumo é o seu saber, que deixou de ser “para si mesmo seu 

próprio fim” perdendo seu “valor de uso” e se transformando na “principal força de 

produção” (LYOTARD,1993, p. 05).  

Esta transformação, ou mudança de fase, indica uma forma diferente de 

interação global daquela clássica estudada outrora.  

 
“O Estado começará a aparecer como um fator de opacidade e de ‘ruído’ 
para uma ideologia da ‘transparência’ comunicacional, que se relaciona 
estritamente da comercialização dos saberes. É sob este ângulo que se 
arrisca apresentar-se com uma nova acuidade o problema das relações 
entre as instâncias econômicas e as instâncias estatais” (LYOTARD, 1993, 
p. 06). 

 

Segundo Bob Jessop (2006, pp. 126 -127), trabalhos recentes acerca da 

globalização tem feito surgir dúvidas quanto ao futuro do Estado moderno, de 

                                            
7 Tradução livre do autor. Originalmente: La crisi è determinata dalla rivoluzione in atto nelle 
comunicazioni, nell’economia, nella politica e nel diritto, che di tutte queste dimensioni della vita 
sociale ha travolto i vecchi confini statali, generando problemi drammatici ormai irreversibilmente 
sovrastatali: dal ritorno della guerra quale strumento di soluzione delle controversie tra  Stati. (…) un 
terzo mutamento, dopo il primi due avvenuti con la formazione degli Stati nazionali e quello 
successivamente compiutosi con l a loro rifondazione secondo il paradigma della democrazia 
constitutionale  
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configuração territorial soberana, devido ao surgimento de novas fontes normativas 

supranacionais e transnacionais. Este fato é apoiado pela mudança de escala na 

política econômica global. Diz ele que enquanto o Estado era o principal fornecedor 

de organização política na era de Ford (do pós segunda guerra mundial), hoje já se 

pode observar esta manifestação de poder soberano em outras fontes não estatais, 

que buscam assegurar a segurança ação coletiva através de normas oriundas de 

novas escalas políticas, mais capazes de lidar com estes novos processos. Em suas 

palavras: “Isto [o problema de ação coletiva em novas escalas] faz com que 

desenvolva interesse na União Europeia como uma nova forma de Estado, como o 

ressurgimento do poder de império em princípio ordenador, como perspectiva de um 

Estado global.” (Idem)8.  

A Constituição democrática e o Estado estiveram unidos durante toda a 

modernidade, sendo através dela que qualquer conceito de Estado pode determinar-

se e legitimar-se. Entretanto a Constituição não é mais o fecho e a chave do mundo 

político jurídico, ela passou a existir como seu alicerce e piso térreo. (PIRES, 1997, 

p.08) Este fato faz com que os elementos do Estado, população, território e governo,  

como vistos atualmente, não se identifiquem com os de outrora descritos. 

O território tornou-se menos estanque e exclusivo. Já se podem encontrar 

várias nações, até antagônicas, dentro de um mesmo território, como é o exemplo 

do território do Estado de Israel, ou várias nações compartilhando seu território, 

como é o exemplo dos Estados da União Européia. Nesta, poder-se-ia dizer que 

houve uma perfeita erosão do sentido tradicional de fronteira.  

A população, segundo elemento do Estado, torna-se também menos 

exclusiva e mais confusa. O habitante de um local e o seu cidadão tornam-se cada 

vez mais conceitos antagônicos, sendo o excluído, antes e mais que o estrangeiro, o 

“marginal da mundialização” (PIRES, 1997, p.08). 

 O terceiro elemento do Estado, o governo, está ligado à soberania do Estado, 

já que o governo seria a expressão desta.  Sendo o território, desde a época das 

monarquias absolutistas, o “âmbito geográfico de exercício do poder de coação” 

(Santos, 1997, p. 87), e tendo este perdido a sua exclusividade, há uma necessária 

perda de exclusividade no âmbito governamental, por conseqüência lógica. É o fato 

                                            
8 Tradução livre do autor. Originalmente: This has prompted interest in the novelty of the European 
Union as a new state form, the re-emergence of empire as an organizing principle, and the prospects 
for a global state.  
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que se evidencia, mais uma vez, na União Européia, através da “criação” de um 

Parlamento Europeu, cujos integrantes são eleitos democraticamente pelos 

cidadãos Europeus.  

Lembrando a conexão existente entre o sistema Constitucional legal e o 

sistema político Estatal, indaga-se qual a conseqüência existente desta mudança de 

paradigma no âmbito do Estado. A mudança do “Estado-Nacional” para o Estado-

Membro, ou Estado-Regional, fizeram com que aquela colocação de Hart, onde 

pouco se poderia falar da situação positivo-legal do Direito Internacional, se tornasse 

obsoleta. Tanto se falou e se discutiu este ramo do Direito que o mesmo “ramificou-

se”. Pode-se falar agora não só em um Direito Internacional, mas também em um 

Direito Comunitário ou até um Direito Constitucional Comunitário.  

 
O fenômeno representado pelas comunidades regionais de países faz 
transparecer com maior evidência a importância das normas de direito 
externo, oriundas de organismos supranacionais, sobre as de direito 
interno dos países-membros, a ponto de aquelas se sobreporem a estas, 
por vezes revogando-as ou derrogando-as, ou, quando menos, 
desfrutando de preferência para aplicação. É o que se dá em relação ao 
denominado direito comunitário, de que 
é exemplo o oriundo da Comunidade Européia (atual União Européia). As 
referidas entidades são criadas por força da necessidade de as unidades 
políticas se unirem, para protegerem seus interesses, sobretudo os de 
natureza econômica, ante a concorrência internacional promovida pelas 
grandes potências e acirrada pelo processo de globalização da 
economia, bem assim lograrem objetivos que, isoladamente, não 
conseguiriam atingir (SOARES FILHO, 2003, p.13)  
 

A mudança que se pode sentir nos elementos pertencentes ao Estado 

europeu moderno são evidências de que o mesmo encontra-se em fase de 

reconstrução, mas estes elementos têm auxiliado na formação de organizações de 

cunho comunitário. Entretanto, o surgimento de uma nova modalidade estatal 

depende da identificação e da soma de requisitos tidos como essenciais para aquela 

modalidade e só a partir daí é que se pode afirmar, categoricamente, que existe ou 

mesmo que está prestes a eclodir um novo tipo de Estado, como o Comunitário 

(SILVA, 2000, p.120). 

 
O Estado Moderno é constituído de três elementos tidos como 
indispensáveis, quais sejam, o povo, o território e o poder. Estes elementos 
estão voltados para o âmbito interno do Estado, já que o povo, verdadeiro 
detentor da soberania, preocupa-se em oferecer meios para a satisfação 
de interesses comuns; que o território pode ser resumido como o ambiente 
propício ao exercício da soberania, e que o poder dever ser exercido nos 
exatos limites da delegação que é conferida a alguns agentes, 
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notadamente públicos, pelo próprio povo. Isto quer dizer que, na seara do 
Estado Moderno, os agentes públicos que têm exercido o poder sempre 
estiveram mais preocupados com as questões relativas ao âmbito interno 
do Estado do que com as querelas internacionais. (Idem, p. 121) 

 

Afirmando, inicialmente que estes elementos constitutivos do Estado moderno 

estavam voltados para o âmbito interno do mesmo, passa-se a perceber uma radical 

mudança de atitude dos povos em relação a este fato. Após tantos incidentes 

bélicos como as duas grandes guerras e a guerra fria, os Estados passaram a 

analisar e a valorar mais um dos ângulos pelos quais os problemas internos 

poderiam ser vistos, qual seja, como reflexo de incidentes no âmbito internacional.  

Acredita-se que este desvio de enfoque foi provocado exatamente pelo receio 

que os povos tiveram de que os incidentes internacionais chegassem ao ponto de 

fazer ruir todo o aparato organizacional mundial construído ao longo dos séculos, 

especialmente no que diz respeito ao surgimento e a manutenção da estrutura 

denominada Estado.  

 
É evidente que este modelo encontra-se em crise, mas os elementos que o 
compõem auxiliam na formação de uma organização de cunho 
comunitário. (...) flagramos o surgimento de um novo modelo de Estado 
que, aproximará os povos à medida que romperá barreiras antes 
intransponíveis (IDEM, p. 84). 

 

Trata-se de uma situação inusitada, onde houve a formação de uma nova 

modalidade estatal, não apenas oriunda da iniciativa de alguns Estados de formarem 

vínculos mais sólidos com vistas à satisfação de seus interesses, mas também se 

constata tal intento a partir da criação de órgãos de caráter supranacional, portanto, 

dotados de poderes tipicamente soberanos, como previsto no artigo 4º do Tratado 

de Roma, que cria a primeira forma do Tribunal de Justiça das Comunidades 

Européias, que desde sua formação apenas teve seu rol de competências alargado 

(Silva, 2000, p.126). 

 O novo paradigma de Estado é o Estado-Membro, com estrutura política 

permeável e fruto da regionalização econômica, que por sua vez é uma necessidade 

imposta pela globalização. O Estado-Membro delega determinadas áreas de sua 

competência e parte de sua soberania para um supra-Estado, ou um Estado-

Comunitário, que atuará em interesse de todos os Estados membros de sua 

composição.  
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 A necessidade de se compor esta forma Comunitária estatal vem da quebra 

do modelo social do Estado moderno, que não mais conseguia controlar ou intervir 

de forma eficiente na sua economia, já que a mesma internacionalizou-se. 

 
O caminho que se iniciou com o Tratado de Roma, na década de 50, 
parece ser o primeiro passo para esculpir o Estado do Futuro. De mera 
Zona Franca para União Aduaneira, Mercado Comum e quase Federação 
das Nações, a evolução da União Européia parece sinalizar – nada 
obstante as inúmeras dificuldades por que passa, inclusive com a 
implantação da moeda única européia (euro) – o caminho do futuro.”  
(MARTINS, 1998, p. 25). 

 

 Este posicionamento, datado de 1998, também já se encontra praticamente 

defasado, já que aparentemente este futuro é o presente. A União Europeia 

apresenta-se ao mundo hoje como solução para uma série de problemas 

contemporâneos. Compreendendo sua própria forma de governo e sistema legal, 

esta união é única em sua forma institucional e normativa, não sendo Estado, tão 

pouco uma simples organização internacional (CHALMERS, D. Et al.,2006, p. 03).   

 
A época do Estado chega ao seu fim. Parece evidente. Toda a construção 
de noções relativas ao Estado que o direito constitucional e internacional 
eurocêntrico estabeleceu ao longe de quatro séculos, perde o seu sentido. 
O Estado enquanto modelo da unidade política, enquanto portador do que 
era o mais surpreendente de todos os monopólios, a saber o monopólio da 
decisão política, verdadeira obra prima da tradição européia e do 
racionalismo ocidental, foi destronado. Se essas noções sobrevivem 
enquanto noções clássicas, a verdade é que esse mundo clássico parece 
hoje como ambíguo para não dizer irônico.” (PIRES, 1997, p.12). 

 

 

2.3 O papel das organizações internacionais 
 

Segundo DAHL, a história do Estado moderno e de seu sistema político passa 

por três grandes mudanças, sendo a primeira a instituição da cidade estado com seu 

sistema democrático direto na Grécia antiga e a segunda  o surgimento do Estado-

nação moderno, dotado de um sistema democrático indireta representativo que lhe é 

típico. De acordo com esta teoria, a história contemporânea encontra-se na terceira 

transformação, que inclui novos agentes políticos.  

 
A terceira transformação, então, é aquela pela qual agora se passa. Da 
mesma forma como as antigas cidades-estado perderam muito da sua 
autonomia política, econômica, social e cultural quando foram absorvidas 
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em Estados-nacionais mais amplos, também em nosso tempo o 
desenvolvimento de sistemas transnacionais reduz a autonomia política, 
econômica, social e cultural dos Estados-nacionais (DAHL, 1994, p. 2)9. 

 

A ação do Estado em sua seara doméstica torna-se de importância não 

apenas para aquele ator inserido neste âmbito, mas também para outros que 

poderão sentir o reflexo desta ação, trazendo assim uma dissociação entre a figura 

do cidadão responsável pela delegação de poder e aquele indivíduo que sofre as 

conseqüências da ação política. A nova problemática apresentada ao Estado não 

apenas demanda por novas formas de controle político como também pela 

internacionalização das formas deste controle, como se explica abaixo: 
 

O globalismo e as redes de interdependência que este reflete criam um 
potencial para discórdia, já que as ações desenhadas para os governos 
freqüentemente afetam diversamente seus vizinhos. A solução mais 
simples – internalizar estas externalizações em unidades políticas mais 
amplas- é tida como difícil, quase impossível, pela variedade de práticas 
culturais e preferências político-econômicas espalhadas pelo mundo, 
dificuldades de comunicações inter-culturais e competições entre elites 
dominantes. O governo mundial aparece como improvável resultado desta 
heterogeneidade. Mas a autarquia nacional é altamente ineficiente, e a 
ação autônoma em anarquias políticas geram conflito. A política global está 
então de frente a um problema de governação: governação o bastante a 
controlar conflito e gerar eficiência econômica tem sido dificilmente 
conseguida se não através de fragmentação político cultural10 (KEOANE, 
NYE, 2001, p. 2). 

 

É ai que tornam-se necessárias novas ordens normativas e novos atores 

políticos. Segundo Cretella Jr., as organizações internacionais não surgiram como 

resultado de um planejamento pré-concebido pelos Estados. Elas foram a resposta 

dada às novas e crescentes necessidades da comunidade internacional, frente a sua 

incapacidade de solução individual dos novos problemas globais (2007, p. 39).  

Historicamente, estas organizações foram criadas para superar os limites 

impostos pela existência de relações diplomáticas simplesmente bilaterais. As suas 
                                            
9 Tradução livre do autor, originalmente: The third transformation, then, is the one now taking place. 

Just as earlier city-states lost much of their political, economic, social, and cultural autonomy when 
they were absorbed into larger national states, so in our time the development of transnational 
systems reduces the political, economic, social, and cultural autonomy of national states.  

10 Tradução livre do autor, originalmente: Globalism and the networks of interdependence that it 
reflects create the potential for discord, since the desired actions of governments often adversely 
affect their neighbors. The simplest solution – to internalize these externalities in larger political units 
– is rendered difficult, often impossible, by the world’s variety of cultural practices and political-
economic preferences, difficulties of cross-cultural communication, and competition among ruling 
elites. World government seems infeasible as a result of this heterogeneity. But national autarchy is 
highly inefficient, and autonomous action in political anarchy generates conflict. World politics is thus 
bedeviled by a dilemma of governance: sufficient governance to control conflict and generate 
economic efficiency has often been unattainable as a result of political and cultural fragmentation.   
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raízes históricas, em forma de organizações administrativas (ou técnicas), datam do 

Concerto Europeu de 1815. O sistema normativo internacional preparou-se, através 

da evolução do direito internacional público entre esta data e a primeira guerra 

mundial, possibilitando o surgimento das mesmas com capacidades não apenas 

administrativas. O tratado de Paris que pós fim a primeira guerra mundial criou a 

Liga das Nações como uma ferramenta hábil a solução de conflitos internacionais. 

Em seguida, entre os anos de 1900 e 2000, o número de organizações 

internacionais cresceu de trinta e sete uniões administrativas para mais do que 

quatrocentas organizações com as mais variadas finalidades (HIGGOTT, 2006, 

613).  

Define-se organização internacional como uma associação de Estados 

constituída por tratado, dotada de uma constituição e de órgãos comuns, e 

possuindo uma personalidade jurídica distinta da dos seus criadores (DINH, Q. Et. 

Al, 2003, p. 592).  

As organizações internacionais são, tipicamente, instituições políticas 

internacionais, já que são criadas por atos constitutivos oriundos do poder político 

soberano dos seus Estados criadores. O que as distingue de outras instituições 

políticas, que por sua vez são definidas como qualquer tipo de limite imposto a ação 

do Estado, é justamente o fato delas constituírem novos atores internacionais, 

dotados de personalidade jurídica própria (HIGGOTT, 2006, 611).  

Existem ao menos três razões pelas quais a globalização demanda cada vez 

mais organizações internacionais. Inicialmente, este processo traz consigo 

problemas que não cabem dentro das fronteiras territoriais dos Estados-nacionais. 

Algumas áreas, como as decorrentes do crescimento dos mercados financeiros em 

escala global, crescem devido à necessidade de coordenação e uniformização de 

regras de controle entre os Estados envolvidos. Outros problemas como poluição, 

derramamentos de óleo ou até mesmo o aquecimento global ultrapassam as 

fronteiras nacionais, demandando esta mesma ação coordenada entre países 

(COGLIANESE, 1999, p.3).  

Uma segunda razão pela qual a globalização torna necessária à ação 

internacional é o fato de que alguns valores sociais tornaram-se universais de tal 

forma que a proteção de direitos humanos, por exemplo, torna-se uma missão de 

todas as nações. Assim, surgem as instituições internacionais que buscam garantir 

uma proteção mínima a estes direitos.  
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Por fim, surge também a necessidade de se garantir as “regras do jogo” em 

escala global. Uniformização de regras de comércio e trabalho, por exemplo, 

facilitam os interesses privados envolvidos neste processo. Assim, instituições 

privadas podem financiar e incentivar a criação de organismos internacionais que 

venham facilitar sua atuação em diversos Estados simultaneamente (idem, p. 4).   

Voltando a teoria de Dahl, a evolução da democracia limitada ao âmbito da 

cidade (direta) à democracia em contexto nacional (representativa) parece encontrar 

situação análoga a sua no presente contexto de expansão global supra mencionado. 

Como o Estado aparenta tornar-se insuficiente em determinados âmbitos de 

atuação, ocorre uma nova transformação democrática, partindo do Estado-nacional 

e evoluindo para o contexto transnacional. O próprio Dahl defende esta comparação 

de forma clara mais adiante em seu texto: 

 
O resultado é como o processo da segunda transformação em escala 
mundial. Tanto como a ascensão do Estado-nacional reduziu a capacidade 
dos cidadãos locais exercerem controle sobre matérias de vital importância 
através de seus governos locais, a proliferação de atividades e decisões 
transnacionais reduzem a capacidade dos cidadãos de um país exercerem 
controle de matérias de vital importância a eles através de seu governo 
nacional (idem, p. 3)11. 

 

As estratégias de ação para o Estado nacional frente às forças globalizantes 

podem ser sinteticamente resumidas em cinco formas de ação, colocadas de forma 

gradual quanto à retenção de controle doméstico da mesma (da maior retenção à 

menor). Para que toda a autoridade política permaneça dentro do Estado, este 

deverá ter apenas instituições de controle interno, o que mostra-se insuficiente para 

a resolução de problemas que demandam ação coletiva internacional. Contudo, a 

evolução gradual da transferência do poder político em favor de uma organização 

internacional poderá conter a erosão deste mesmo e a possibilidade de controle 

estatal, como se vê na representação presente no anexo 01.  

Já outros autores, como Bob Jessop (in SANTOS, 2002), entendem existir 

três tendências gerais à transformação do poder do Estado: a desnacionalização, a 

desestatização dos regimes políticos e a internacionalização do Estado nacional. O 
                                            
11Tradução livre do autor, originalmente The result is something like the second transformation writ 

large on a world scale. Just as the rise of the national state reduced the capacity  of local residents 
to exercise control over matters of vital importance to them by means of their local governments, so 
the proliferation of transnational activities and decisions reduces the capacity of the citizens of a 
country to exercise control over matters vitally important to them by means of their national 
government. 
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primeiro movimento prega um esvaziamento do aparelho do Estado delegando seus 

poderes aos níveis subnacional e supranacional, enquanto o segundo reflete a 

mudança do papel estatal de governo centralizador para um governo de parcerias 

(de governação12) e o terceiro, finalmente, insere o Estado nacional no contexto 

internacional de forma mais ativa, aumentando sua capacidade de ação e 

adequando as condições internas às exigências estrangeiras. As três alternativas, 

entretanto, tem um ponto em comum: demandam mudanças institucionais e legais 

massivas (SANTOS in SANTOS, 2002, pp. 37-38). 
(...) verifica-se o declínio do Estado-nação. Parece reduzir-se o significado 
da soberania nacional, já que o Estado-nação começa a ser obrigado a 
compartilhar ou aceitar decisões e diretrizes provenientes de centros de 
poder regionais e mundiais. (...) Se por um lado o Estado-nação é levado a 
limitar e orientar os espaços da cidadania, por outro lado, as estruturas 
globais de poder são levadas a limitar e orientar os espaços da soberania 
nacional (IANNI, 1999, p. 16) 

 

Por conseqüência, enquanto a capacidade de ação do Estado no âmbito 

internacional move-se cada vez mais em direção a ineficácia, aquilo que seria 

doméstico ou internacional parece mesclar-se. As relações transnacionais e a 

globalização atravessam limites que fazem com que as próprias fronteiras que 

limitam o doméstico do internacional tornem-se embaçadas (KEOANE, NYE. 2001, 

p. 3.).  
A pressão sobre os Estados é agora relativamente monolítica – o 
“Consenso de Washington” – e em seus termos o modelo de 
desenvolvimento orientado para o mercado é o único modelo compatível 
com o novo regime global de acumulação, sendo, por isso, necessário 
impor, à escala mundial, políticas de ajustamento estrutural (SANTOS, 
2002, p. 37).  

 

 O processo de globalização afeta também as esferas políticas, já que o 

mesmo diminui a eficácia da ação do Estado nacional que age de forma singular, 

diminuindo assim a sua projeção de soberania.  

 
Os processos de globalização e diferenciação social diminuíram o domínio 
dos Estados quanto a sua soberania. Eles tanto não controlam as decisões 
mais importantes de sua economia quanto não conseguem exprimir uma 
identidade comum capaz de sustentar um sentimento unido de justiça e um 
comprometimento com o bem comum. O futuro é das novas formas de 

                                            
12 O termo “governação” vem de governance em inglês, que apesar de semelhante a governabilidade, 

significaria “o ato ou capacidade de governar”. Esta tradução encontra maior divulgação no 
português ibérico que no americano, figurando inclusive na obra organizada por Boaventura Souza 
Santos supra citada (SANTOS in SANTOS, 2002) o esclarecimento da tradução no texto lido ao 
final da página 37.  
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ordem política e social, que possam levar-nos além do Estado soberano, 
em direção a blocos regionais e globais regulados por um sistema legal 
cosmopolita baseado em direitos humanos individuais (BELLAMY, R. e 
CASTIGLIONE, D., 2006, p. 293).  

  

O caso da União Europeia é um exemplo clássico desta evolução, ou de 

transferência de poder político para uma organização internacional. Dos processos 

de integração regional observados ao longo deste século passado, aquele pelo qual 

passou a União Europeia é o de maior sucesso quanto ao seu nível de integração 

econômica e evolução de cooperação política.  Esta organização internacional, que 

surge com a finalidade de regular a ação coletiva por meio da regionalização, 

buscava conter através da cooperação e integração a perda de poder político do 

Estado (que surge como um dos efeitos adversos da globalização).  

 Definida como uma União Monetária e Mercado Comum, este agrupamento 

comunitário mostra um novo sistema de governação baseado no princípio da 

soberania compartilhada (pooled sovereignty). Devido a este princípio, a União 

Europeia é a organização internacional que mais se aproxima da configuração de 

Estado e algumas de suas características provam este fato. Inicialmente, seu 

sistema institucional, que resulta de um longo processo de integração regional 

(iniciado na década de 40), aproxima a sua esfera de ação das esferas nacionais, 

mostrando que a mesma possui um sistema integrado de governação. Em seguida, 

nota-se a existência de uma relação multidimensional e flexível dos ideais de 

soberania, anacrônica ao Estado moderno e seu conceito Weberiano. Quanto a sua 

interação nas esferas comerciais, vê-se a sua atuação como se um Estado único 

fosse, sendo ela o único organismo não Estatal que negocia na Organização 

Mundial de Comércio como ator singular. Mais adiante, ainda se pode confirmar a 

existência de outros acordos de cooperação trans-regionais baseados nesta forma 

institucional de diálogo, como por exemplo acordos firmados entre a União Europeia 

e MERCOSUL, como atores únicos. Este sistema institucional é severamente 

normatizado, fundamentando-se nos ideais da soberania da lei (rule of law) e 

possuidor de um sistema jurídico capaz de resolver os conflitos potenciais que 

surjam dentro do mesmo, organizado de forma hierárquica sob o Tribunal de Justiça 

da União Europeia, principal responsável pela interpretação de todo este sistema 

normativo (HIGGOTT, 2006, pp. 632-633).  
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2.4 A Natureza Jurídica da União Europeia 
  

 O Estado encontra-se dividido entre duas forças opostas que lhes são 

impostas pelo crescimento do comercio internacional. Entre o protecionismo e o 

liberalismo  o Estado não deixa de ser ator central nas relações internacionais, 

contudo passa a dividir este cenário com outros agentes. Os interesses nacionais 

específicos ficam em segundo plano quando os Estados passam sentir a diminuição 

de sua capacidade de formular políticas monetárias e regular suas economias 

(LIMA, 1999, p. 44).  

Refletindo esta lógica, encontra-se presente no atual ordenamento político-

econômico internacional uma figura que representa um grupo específico de Estado 

em suas negociações e transações econômicas. Esta figura, cuja compreensão 

ampla define como bloco econômico, propôs ser em sua gênese uma forma 

específica de organização internacional. Esta possui personalidade jurídica própria e 

representa a vontade unânime de um grupo de Estados. Contudo, a evolução que se 

percebe através de uma análise histórica de um bloco econômico específico (União 

Europeia) mostrou a modificação dos propósitos do mesmo. Deixou-se de 

simplesmente representar-se uma vontade unânime para que se substituísse por 

uma vontade resultante da composição de maioria.  

Esta modificação simples é apenas uma de diversas conseqüências de um 

processo de evolução histórica pela qual passou este bloco. Compreender o sistema 

jurídico de que dele emana será uma tarefa infrutífera ou metodologicamente fraca 

se este estudo não for prescindido de um embasamento teórico capaz de 

fundamentar a natureza jurídica deste bloco. Ora, não se pode entender a produção 

normativa de uma organização internacional utilizando parâmetros destinados à 

produção derivada de um Estado ( ou vice-versa).  

A União Europeia é um bloco cuja natureza econômica esteve presente 

desde sua forma embrionária (ainda como comunidade). Contudo, a ampliação do 

escopo de funções desta personalidade fez com que não se pudesse mais encontrar 

com tamanha facilidade de outrora os elementos necessários para classificá-la como 

simples bloco econômico ou organização internacional especial.  

Definir a natureza jurídica de um ente como a União Européia é muito mais 

uma tarefa destinada ao politólogo que ao simples jurista. Várias considerações 

devem ser averiguadas antes de se poder concluir em uma natureza específica. Em 
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áreas como orçamento, defesa, política de segurança, cultura e educação a União 

Europeia funciona tal como se uma organização internacional clássica fosse. 

Contudo, apesar de ter uma origem intergovernamental e ter nas áreas 

mencionadas uma política praticamente apenas cooperação, alguns elementos 

demonstram que este tipo de organização já transitou para além daquilo definido 

como intergovernamentalismo clássico Exagerar dizendo que a União Europeia já 

atingiu a forma de estado federado, devendo inclusive transformar-se em breve em 

Estados Unidos da Europa significaria ter um posicionamento tão equivocado quanto 

o acima (SIEBERSON, 2008, p. 10). 

 Os princípios governamentais da União Europeia já não são mais aqueles 

presentes no Direito Internacional Público clássico, sendo os que estão presentes 

em seu sistema operacional muito mais semelhantes aos presentes em uma carta 

constitucional. Nas políticas econômicas européias, a União já demonstra agir 

internacionalmente como se um único Estado fosse. Há quem defenda que a 

posição intermediária da união deva evoluir rapidamente para um sistema 

confederado mais complexo, adotando inclusive bicameralismo, garantindo assim 

uma maior legitimidade democrática e maior longevidade do ordenamento (LOBO-

FERNANDES, 2003, p. 30).  

 O fato de que ao criarem as Comunidades Européias os Estados transferiram 

o exercício de alguns poderes soberanos a si, colocando estas comunidades (e por 

conseqüência a União Européia que delas surgiu) entre uma organização 

internacional de simples cooperação e um sistema federal. Um federalismo completo 

não agregaria muito apoio político neste momento histórico específico, contudo não 

se pode negar que características deste sistema estão presentes no arranjo 

institucional europeu. 

Algumas destas características devem ser mencionadas. Os Tratados de Roma 

são semelhantes a uma “Carta Federal”, não prevendo direito de secessão ou tempo 

limite. Estes mesmos Tratados estabelecem transferências de competências 

tipicamente domésticas dos Estados membros à instituições comunitárias. Dentro 

destas instituições, adota-se o processo de decisão por maioria e elas mesmas 

participam no processo de revisão dos seus Tratados em conjunto com os Estados 

envolvidos. Existe um verdadeiro poder legislativo a cargo das Instituições 

Européias, como em um sistema federal, e a aplicabilidade direta e primazia da 

norma comunitária frente a nacional, produzida neste seu poder legislativo próprio, 
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funciona tal como a norma da união frente a local em um sistema federativo. Além 

disto, ainda deve-se considerar a existência de uma moeda única e de direitos de 

nacionalidade aproximados entre aqueles nacionais de toda União (MADURO, 2002, 

p. 247-248). 

Defendendo o outro lado do argumento, em determinadas áreas as 

competências comunitárias são tão limitadas quando as de qualquer outra 

organização internacional, transformando a visão de um superestado europeu uma 

real ilusão. Estas competência seriam: Tributação, políticas fiscais, bem estar social, 

defesa, políticas policiais, educação, litígios civis não econômicos (direito de família 

e sucessões, por exemplo), projetos de divulgação cultural e seus regulamentos e a 

grande maioria das políticas transfronteiriças não econômicas (SIEBERSON, 2008, 

p. 17). 

Entende-se que a natureza jurídica da União Européia localiza-se entre o que 

seria esta federação, onde existe a subordinação dos Estados-federados a um 

super-Estado dotado de soberania territorial própria e um individualismo 

internacional, onde só existirá limitações à soberania do Estado-membro através do 

seu prévio consentimento. Este local seria o pertencente à organização de caráter 

supranacional. Este vocábulo permitiria supor uma ordem de subordinação original 

da transferência de esferas de competências estaduais. 

Necessário é fazer evidente o entendimento compartilhado pelo Tribunal de 

Justiça das Comunidades Européias (TJCE), descrito no trecho de acórdão abaixo:  
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.  
 
Ao instituírem uma Comunidade de duração ilimitada, dotada de 
instituições próprias, 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. 
(...) 
As obrigações assumidas pelo Tratado que institui a Comunidade não 
seriam absolutas mas apenas eventuais, se pudessem ser postas em 
causa por posteriores atos legislativos dos signatários. 
(...) 
A transferência efetuada pelos Estados, da sua ordem jurídica interna em 
benefício da ordem jurídica comunitária, dos direitos e obrigações 
correspondentes às disposições do Tratado, implica, pois, uma limitação 
definitiva dos seus direitos soberanos, sobre a qual não pode prevalecer 
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um acto unilateral ulterior  incompatível com o conceito de Comunidade13 
(Julgado pelo TJUE do caso 06/64)14. 
 
 

 Esta decisão será avaliada em outros aspectos mais adiante, porém já do que 

se pode observar, o tribunal tem o cuidado de não chamar as comunidades como 

entidades soberanas, porém deixa claro suas características fundamentais: duração 

ilimitada; instituições próprias; capacidade jurídica e de representação internacional; 

e portadora de poderes reais resultantes de uma limitação de competências ou de 

uma transferência de atribuições dos Estados para a Comunidade (MADURO, 2002, 

p. 254). 

 

                                            
13 Tradução livre do autor. Originalmente:  By contrast with ordinary international treaties, the EEC 
treaty has created its own legal system which, on the entry into force of the treaty, became an integral 
part of the legal systems of the member states and which their courts are bound to apply. 
 
By creating a community of unlimited duration, having its own institutions, its own personality, its own 
legal capacity and capacity of representation on the international plane and, more particularly, real 
powers stemming from a limitation of sovereignty or a transfer of powers from the states to the 
community, the member states have limited their sovereign rights, albeit within limited fields, and have 
thus created a body of law which binds both their nationals and themselves. 
 
(…)  
The obligations undertaken under the treaty establishing the community would not be unconditional, 
but merely contingent, if they could be called in question by subsequent legislative acts of the 
signatories.  
(…) 
The transfer by the states from their domestic legal system to the community legal system of the rights 
and obligations arising under the treaty carries with it a permanent limitation of their sovereign rights, 
against which a subsequent unilateral act incompatible with the concept of the community cannot 
prevail. 
 
14 Disponível em: 
[http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=6
1964J0006].  
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3.0  INTEGRAÇÃO REGIONAL EUROPEIA 
 
3.1: Fundamentos políticos da Integração Regional 
 

 Entender o processo de integração regional pelo qual passou a União 

Europeia é apenas o primeiro degrau para que se possa compreender a sua 

natureza. A atual União Europeia pouco tem em comum com a sua forma original, 

que a identificava com uma simples organização internacional intergovernamental. 

Este processo pelo qual ela passou que é responsável por esta mudança pode ser 

definido como uma evolução gradual, através da qual atores políticos de diversos 

enquadramentos nacionais foram persuadidos a transferir as suas lealdades, 

expectativas e atividades políticas para um novo centro, cujas instituições detêm, ou 

reclamam, jurisdição sobre outros Estados nacionais consolidados (DOUGHERTY, 

J., PFATLZGRAFF JR., R., 2001, p. 648).  

 O processo integrador é multidimensional. Afeta as áreas econômica, 

mercantil, política e cultural. Assim o sendo, é analisado por diversas áreas da 

ciência. Reduzir o processo integrador à mudança da natureza política do Estado e 

das instituições comunitárias que lhes servem é simplesmente adotar a ótica da 

ciência política para fazer a referida análise. A teoria da integração faz parte do 

fenômeno cooperação internacional, que por si define-se como um conjunto de 

relações que não estão baseadas em coação ou constrangimento, sendo 

legitimadas pelo consentimento mútuo de seus intervenientes (Idem, p. 643).  

A cooperação internacional é a razão da formação de preferências que levam 

à integração. Sob uma perspectiva histórica, nota-se que os organismos cuja função 

fora fomentar a cooperação sofreram uma grande mudança de perspectiva após o 

término da Segunda Guerra Mundial. Fez-se entender que a ideia de um Direito 

Internacional reduzido pela hipertrofia da soberania Estatal era prejudicial a 

harmonia do sistema. As organizações internacionais anteriores a esta guerra 

tinham apenas funções de cooperação técnica ou científica especializada. Verifica-

se nas últimas décadas que a capacidade funcional do Estado de solucionar 

determinadas questões específicas restou mitigada frente ao surgimento de 

problemas que por si demandavam respostas que estavam além do próprio Estado. 

Assim sendo, relações cooperativas formaram a chave para questões como 



 41

imigração, saúde, meio ambiente, telecomunicações, segurança de espaços 

compartilhados, política comercial, dentre outros (Idem, p. 645).  

 As organizações internacionais não surgiram de um planejamento racional 

mas de interesses diversos que acometeram a comunidade internacional. Diferente 

dos Estados, as organizações internacionais são criadas na medida em que 

somente passam a existir quando aqueles decidem delegar personalidade e 

capacidade a um ente cuja função específica ficará registrada também em seu ato 

constitutivo (as vezes até chamado de Constituição, como é o caso da Organização 

Internacional do Trabalho) (CRETELLA NETO, J. 2007, 39).  

 O surgimento de um novo tipo de personalidade jurídica no contexto 

internacional vem acompanhado de uma mudança de perspectiva. As organizações 

internacionais do pós-guerras tem capacidade de ação independente das 

personalidades de seus criadores, mas dependentes de seus atos constitutivos. Os 

blocos econômicos que resultam de processos de integração surgem com 

características semelhantes às presentes nas organizações internacionais, 

adquirindo com a evolução do processo características cada vez mais 

supranacionais que os tornam uma espécie distinta dentro do gênero.  

No que tange a forma da União Europeia, questiona-se agora a força motriz 

de sua criação, ou seja, qual o objetivo maior de sua criação que a levou a evoluir da 

forma com que se testemunhou. Tal questionamento tem fundamento político, já que 

o mesmo trabalha a ideia da formação das preferências nacionais em favor da 

cooperação e integração. A cooperação surge como resultado de duas forças. De 

um lado mostra-se o compromisso com o bem estar coletivo, de outro encontra-se o 

egoísmo do interesse próprio. Os modelos clássicos de cooperação tendem a 

mostrar que cooperar nada mais é do que a escolha racional de se abandonar a 

perspectiva de se obter o resultado máximo individual para que se possa ter a 

certeza (ou quase certeza) de que se obterá o resultado máximo coletivo. O modelo 

da “caça ao veado”, por exemplo, ilustra bem esta premissa. Cinco caçadores 

famintos deixam de lado a caça a coelhos (individual) para que cacem em conjunto 

um veado (coletivo). Sozinhos apenas conseguem capturar coelhos, porém juntos 

podem capturar um animal maior. O ganho singular individual é inferior a parte do 

ganho coletivo. Contudo, o que se observa, é que para que haja o ganho coletivo 

deverá existir a participação de todos, já que apenas os caçadores em cinco 
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conseguiriam capturar o animal (DOUGHERTY, J., PFATLZGRAFF, R., 2001, p. 

643). 

Ou seja, haverá uma redução de custos de ação, já que aumenta-se a 

previsibilidade do comportamento dos demais atores internacionais e também 

acrescenta-se a possibilidade de sucesso devido ao mesmo motivo, que compensa 

a redução relativa de ganhos individuais para com os coletivos. Em outras palavras, 

o que se perde por cooperar é inferior ao que se ganha em custos de ação (CRAIG, 

P., in CRAIG, P e De BURCA, G., 1999, p. 02).  

 Partindo para o sistema de Estados, busca-se compreender como este 

fenômeno pode se manifestar na ausência de uma autoridade central capaz de 

coercitivamente manter o compromisso cooperativo. A melhor forma de se 

racionalizar este fato é havendo a continuidade de incentivos cooperativos, ou ao 

menos que estes permaneçam sempre maiores que os incentivos à uma ação 

unilateral. O surgimento de uma ordem mais ou menos formal é um resultado típico 

deste processo. O grau de institucionalização do processo será proporcional ao 

desenvolvimento de acordos consensuais políticos em torno da base que os 

assentam. A teoria política mais adequada para se compreender a teoria de 

integração decorre da compreensão funcionalista e neofuncionalista deste processo. 

A teoria funcionalista, e em seguida sua sucessora neofuncionalista, defenderam a 

ideia de substituição de agentes políticos por agentes especializados. O 

funcionalismo parte do pressuposto de que será mais proveitoso o trabalho daquele 

que está funcionalmente preparado para tanto (DOUGHERTY, J., PFATLZGRAFF, 

R., 2001, p. 650). 

O funcionalismo representa uma tentativa liberal de fundamentar um modelo 

teórico, através de análises científicas da realidade, que reforçassem a possibilidade 

de cooperação e não de conflito. O nome funcionalismo decorre da ideia de que a 

“forma segue a função”, ou seja, que uma organização depende da função 

específica que desempenha. O lema desta escola é “a paz por partes”, ou seja, que 

a paz seria atingida pela formação de redes de organismos internacionais que 

assumiriam cada vez mais funções que os governos mostrassem-se incapazes de 

desempenhar sozinhos. Esta teoria é contemporânea às primeiras experiências 

europeias de cooperação (NOGUEIRA, J., MESSART, N., 2005, p. 77). 

Aplicando este ideal, a ação de um Estado decorreria do resultado da pressão 

exercida sobre os responsáveis pela ação política. Assim, também agem além do 
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Estado no âmbito da formação da ação política todos aqueles que mostram-se 

interessados e capazes de influenciar as ações dos agentes políticos. O mundo do 

século XX caracterizou-se por um número crescente de assuntos técnicos que 

demandaram uma ação cooperativa além do Estado, que deveria concentrar-se em 

funcionários altamente especializados e não em políticos vinculados a ideais 

nacionalistas. Esta ideia de cooperação funcional atribui fundamento para 

instituições presentes em regimes internacionais que baseiam-se multilateralismo e 

na redução de importância do Estado-nação (DOUGHERTY, J., PFATLZGRAFF, R., 

2001, p. 650). 

Para Mitrany (1968, p. 135), a integração não é resultado de uma vontade de 

integração política baseada na vontade de se criar uma nova pátria, mas sim devido 

a necessidade de se criar uma organização com uma função e interesse específico. 

Existiriam três grandes razões para esta delegação econômica funcional, que seriam 

o surgimento de novos problemas que apenas encontram resolução em escala 

global, a duplicação do número de Estados soberanos e os ideais neomercantilistas 

daquela época. Uma forma de se reunir os novos estados soberanos para resolver 

os novos problemas internacionais e fugir destes ideais neomercantilistas seria a 

sua “solução funcional”:  

 
Para ter efeito duradouro a solução precisa ser global. Em teoria isso pode 
ser feito através de um estado global ou federação, mas mesmo se 
desejável esta construção monstruosa apenas ocorrerá por meio de 
conquistas. Ou poderá ser feito através do uso das oportunidades sociais e 
científicas presentes, e ligar atividades e interesses particulares, um por 
vez, de acordo com necessidade e aceitabilidade, dando a cada uma 
autoridade conjunta e uma política limitada a sua função isolada. Isso é o 
modo funcional (IDEM, p. 135-136).  

 

O funcionalismo foi substituído por formas mais atuais de se entender a ideia 

de cooperação internacional, sendo a sua principal sucessora a teoria 

neofuncionalista. A premissa central do neofuncionalismo é a idéia de “spillover” ou 

ramificação. Devido ao fato de que as diferentes partes da economia não estarem 

isoladas umas das outras, uma vez havendo a integração em uma esfera surgiria 

naturalmente pressão para que houvesse também integração em outras esferas de 

ação. Na esfera política também haveria o transbordamento, já que a própria 

integração torna-se uma força motriz para seu prosseguimento. (KEOHANE, NYE.,  

2001, XV). 
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A ramificação, não deve ser compreendida como todo e qualquer sinal de 

crescimento da cooperação. A ramificação também pode conduzir ao retrocesso se 

não favorecer outros elementos motores da integração. Em seguida, para que haja 

progresso no processo de integração, é necessário um acréscimo nas transações 

entre os Estados, intensificando a capacidade institucional central para esta tarefa e 

fortalecendo o organismo central.  

Quanto aos esforços políticos, estes criam coligações internacionais 

baseadas na articulação de determinados assuntos. Estes esforços podem 

promover a integração, dependendo do grau de apoio público que estas coligações 

gozem em seu favor. Acompanhado dos grupo político, também se analisa a ação 

das elites nacionais envolvidas no processo integrador. O receio de perda de 

controle nacional por parte destas elites (burocratas, por exemplo) poderá fazer com 

que estas se isolem em seus países e não formem uma aliança apta a promover o 

desenvolvimento desta integração. 

Esta ramificação explicada por HAAS fará com que identifique-se o processo 

de integração regional dentro desta visão funcional. Segundo este autor, o processo 

de integração regional é aquele onde o ator político de diversas configurações 

nacionais são persuadidos a mudar suas lealdades, expectativas e atividades 

políticas em favor de um centro político maior e mais novo, que por sua vez 

demanda jurisdição sobre os Estados nacionais pré-existentes (HAAS, E. 1961, p. 

15).  

O processo de integração descrito por Haas e Nye não caminha por uma 

lógica política, mas pela lógica de eficiência funcional. Assim, separa-se a política da 

técnica, fazendo com que os interesses nacionais ficassem de lado da progressiva 

institucionalização das relações internacionais. Este ideal teórico contribuiu para a 

compreensão dos primeiros passos de evolução da União Europeia. Contudo, o 

demonstrado a partir do Ato Único Europeu (1986) até os Tratados da União 

Europeia (1991) e de Amsterdam (1998) faz com que esta lógica neofuncional 

técnica não seja o bastante, já que os interesses nacionais e as ações dos governos 

tornam-se cada vez mais evidentes no bloco (DOUGHERTY, J., PFATLZGRAFF, R., 

2001, p. 663). 

As crises do petróleo, a internacionalização do sistema financeiro, a Nova 

Ordem Econômica Internacional e a decrescente influência das superpotências 

mostrou na virada dos anos 70 para 80 que o mundo caminhava cada vez mais para 
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o crescimento da relação de interdependência explicada pela teoria neofuncionalista 

(NOGUEIRA, J., MESSART, N., 2005, p. 81).  

Estas ideias funcionalista e neofuncionalista fazem parte de um corpo teórico 

cujo objetivo é ser abrangente, coerente e adaptável, ao ponto de poder contribuir 

para uma compreensão e avaliação da relação entre os Estados e das 

circunstâncias em que se encontra o globo. Ela define através da crescente função 

das organizações internacionais a sua modificação de estrutura de poder, ou seja, 

estas organizações criam as políticas econômicas e tornam-se cada vez mais 

importantes devido ao fato de que tornam-se gradualmente responsáveis por sua 

implementação, tal como ocorreu na União Europeia. O núcleo paradigmático desta 

teoria15, que trabalha esta ideia de especialização e de ramificação, é utilizado 

reiteradas vezes para explicar o impulso integrador da União Europeia devido ao 

fato de que a mesma consegue explicar a crescente tendência ao compartilhamento 

de soberania, em especial no que tange as relações econômicas, em um organismo 

especializado como este.  

 
A integração regional se ergue, então, na intenção de atenuar uma dupla 
defasagem. Primeiro, aquela entre o econômico e o político, através da 
constituição de um poder soberano supranacional capaz de impor limites à 
lógica global, mercantil e financeira do livre mercado. Segundo, a 
defasagem entre, de um lado, o político-econômico e, de outro, o social, 
através da criação de um habitus apto a organizar novas práticas, atitudes e 
anseios do homem do terceiro milênio. Ela se constrói, assim, numa 
tentativa de interferir na lógica da international governance, caracterizada 
pela imbricação complexa de regimes múltiplos (MEDEIROS, M. 2002, p. 6).  

 

As teorias funcionais estão sedimentadas no fato de que existiria uma nova 

dimensão da política, agora no nível supranacional. Esta dimensão supranacional 

não estaria caracterizada pela dominação ou imperialismo, mas por relações de 

novos agentes sociais e institucionais que estariam isolados por sua definição 

existencial e dotados de certo grau de autonomia (CASTIGLIONE, SCHÖNLAU, 

2007, p. 286).  

A teoria neofuncionalista foi severamente criticada neste início de século XXI, 

contudo, ainda utiliza-se a lógica funcional de especialização e ramificação em 

algumas teorias que lhe sucederam. Em especial, esta lógica estará presente na 

                                            
15 Este núcleo paradigmático é composto, principalmente, por:  David Mitrany (fundamentos do 
funcionalismo nas relações internacionais); Ernest Haas (quanto a integração setorial); e Robert O. 
Keohane e Joseph S. Nye (teorias de interdependência).  
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ideia de “neoinstitucionalismo”, teoria social cujo objetivo é justamente compreender 

as instituições e a forma com que elas afetam a sociedade (idem, p. 287).  

A versão neoinstitucionalista denominada “institucionalismo histórico” define 

as instituições de forma a privilegiar suas trajetórias, situações críticas e 

conseqüências não previstas. Sua principal característica é que cada instituição 

poderá ser path dependent, ou seja, dependente de sua própria trajetória. Esta ideia 

é complementar àquela de especialização e ramificação, por que dizem que cada 

instituição, a partir de sua criação, terá curso de evolução próprio, devendo a história 

de sua evolução ser o principal fator de sua análise (HALL, TAYLOR, 2003, 193-

233)16. 

Assim sendo, esta análise política inicial deve ser complementada por uma 

análise histórica do processo de integração regional europeu. Entender este 

percurso utilizando os instrumentos funcionalistas e neoinstuticionalistas torna 

possível a compreensão desta evolução política, que fez com que emergisse 

consigo uma nova narrativa constitucional, desenhada para uma estrutura de tipo 

federal. Esta apresenta-se através da ação institucional do Tribunal de Justiça da 

União Europeia e sua produção jurisprudencial (CASTIGLIONE, SCHÖNLAU, 2007, 

p. 288).  

 

3.2 Antecedentes históricos da União Europeia  
  

Apesar de não ter unidade geográfica e da diversidade de seus povos, a obra 

decorrente da era imperialista romana aproximou o continente Europeu, 

disseminando por todo ele seus valores, deixando em todo ele a sua tradição 

jurídica, o individualismo helênico que a mesma absorveu e o ideário social cristão. 

Ao deixar de ser uma Europa conquistada e ao tornar-se uma Europa Cristã, sob a 

égide de uma Roma Papal, a difusão do Cristianismo fez com que os povos desta 

região tivessem acepções axiológicas muito semelhantes. Além desta unidade 

espiritual cristã, fixou-se um ideário político congruente por todo continente, estando 

presente as mesmas formas de unidade política que marcam para sempre a história 

da região (CAMPOS, 2002,  p. 23). 
                                            
16 Este ideal neoinstitucionalista histórico, conseqüência da evolução funcionalista e neofuncionalista, 
é utilizado por autores como: HELD (1995), MADURO (1998, 2000, 2006), CRAIG e DE BURCA 
(1999), CHALMERS (2006), WITTE (1999) dentre outros. Seus argumentos indicam que a conjectura 
jurídica e política atual da União Europeia são fruto destas ramificações e de sua evolução histórica.  
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 Este poder temporal não perdurou no tempo, deixando espaço para o 

crescimento dos Estados, fazendo com que o Papado deixasse de ser a autoridade 

suprema para tomar o lugar de árbitro, que, por muitas vezes não conseguiu conter 

conflitos armados. Uma guerra religiosa faz com que surja o modelo clássico de 

Estado, marcando-se o início do sistema inter-estatal com a Paz de Vestefália em 

1648. Desde então, a presença de um Estado soberano constituiu uma ameaça para 

o seu vizinho (SEITENFUS, 2002, p. 232). 

 Esta nova figura concentrou em si políticas centrais para o desenvolvimento 

social, responsabilizando-se pela institucionalização de um sistema burocrático apto 

a administrar impostos, ordem legal e demais políticas externas e internas. O 

Estado-nacional representa no momento de sua gênese, mais do que qualquer outra 

coisa, o surgimento do poder soberano, superior a qualquer outro – inclusive dos 

demais Estados. 

 Devido a esta ameaça, em meados do século XIX, idéias embrionárias 

tangendo a unificação da Europa já podem ser sentidas. Pode-se falar em discursos 

e obras com ideais de unificação militar ou até semelhantes aos federalistas de 

muitos e poucos anos antes. Alguns bons exemplos de autores destes escritos 

seriam Charlemagne, Pierre Dubois, William Penn, Kant, Rousseau,  Bentham, Saint 

Simon e outros (SCOTT, 2002, p.07). 

 Saint-Simon, por exemplo, pregava que havendo a unificação da Inglaterra e 

França (grandes rivais da guerra dos cem anos) outros países se uniriam em torno 

desses. Segundo o filósofo, criar-se-ia um grande parlamento, se elegeria um rei e 

se instituiria um imposto, dando inicio a uma grade Europa unificada.  

Mais adiante, em 1831, Manzzini, lutando pela unificação italiana já previa a 

possibilidade de, após a constituição de unidades nacionais poder-se-ia constituir a 

Grande federação Européia. Funda o mesmo, em 1394 o movimento Jovem Europa. 

Outro grande pensador que também sonhou com esta união de nações foi Victor 

Hugo, que foi um pouco mais além, prevendo, no dia 21 de agosto de 1848 que: 

 
“(...) há de chegar o dia em que vós – França, Rússia, Itália, Inglaterra, 
Alemanha-, todas vós nações do continente, sem perderes as vossas 
qualidades distintivas e a vossa gloriosa individualidade, vos fundíreis 
numa a unidade superior e constituíres a fraternidade européia” (in HEN, 
2002, p.18).   
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Foi o próprio Victor Hugo que mencionou pela primeira vez a expressão “Estados 

Unidos da Europa”.  

 Apesar de todo este pensamento em prol da união e da paz, o mundo 

Eurocêntrico é palco da rivalidade entre a atual Alemanha e a França, sempre sob o 

olhar atento da Inglaterra, que sempre terminavam por envolver países secundários. 

Ao contrário de filósofos como Montesquieu e Kant, Napoleão I, exemplificando o 

atrito mencionado, tenta unificar a Europa através da força. É o seu fracasso que faz 

nascer o “Concerto Europeu”, que buscou fazer com que as forças soberanas 

viessem a coexistir pacificamente dentro do continente (SEITENFUS, 2002, p. 233). 

Assim houve uma relativa paz no continente, de 1815 a 1914, fundada na 

cooperação e no respeito pelo Direito Internacional, seguida pelo século mais 

contraditório de toda história. 

 Através de uma perspectiva eurocêntrica, o século XX pode ser definido tanto 

como aquele onde presenciou-se a maior destruição e catástrofe de toda história 

humana, como aquele onde viu-se o maior progresso científico de todos os tempos.  
Uma era de catástrofe entre o ano de 1914 e as conseqüências da segunda 
guerra mundial foi seguida por entre vinte e cinco e trinta anos de 
crescimento econômico extraordinário e transformações sociais que 
provavelmente mudaram mais profundamente a sociedade do que qualquer 
outro período de igual brevidade. Em retrospecto, pode-se ver uma certa era 
de ouro que foi vista tão rápida quanto o seu fim nos anos 70. A última parte 
do século foi uma nova era de descomposição, incerteza e crise – e, para 
várias partes do mundo como a África, antiga URSS e antigas repúblicas 
socialistas europeias, de catástrofe. Enquanto a década de 80 tornarava-se 
90, o temperamento daqueles que refletiam sobre os séculos passados e 
futuros previa um humor de fin-de-siècle. Do ponto de vantagem da década 
de 90, o curto século XX passou por uma breve era de ouro, saindo de uma 
era de crise para outra, entrando em um desconhecido e problemático, mas 
não tão apocalíptico, futuro17 (HOBSBAWM, E., 1995, p. 07).    
 

  

 A civilização que lançou-se em guerra era capitalista em sua natureza 

econômica; liberal em sua estrutura legal e constitucional; burguesa na imagem de 

sua classe dominante; glorificada com seus avanços científicos, educacionais e 

morais; e eurocêntrica. Entre 1917 e 1942 as instituições democráticas praticamente 
                                            
17 Tradução livre do autor. Originalmente: An Age of Catastrophe from 1914 to the aftermath of the 
Second World War was followed by some twenty-five or thirty years of extraordinary economic growth 
and social transformation, which probably changed human society more profoundly than any other 
period of comparative brevity. In retrospect it can be seen as sort of Golden Age, and was so seen 
almost immediately it had come to an end in the early 1970’s. The last part of the century was a new 
era of decomposition, uncertainty and crisis – and indeed, for large parts of the world such as Africa, 
the former U.S.S.R. and the formerly socialist parts of Europe, of catastrophe. AS the 1980’s gave 
way to the 1990’s, the Short Twentieth Century passed through a brief Golden Age, on the way from 
one era of crisis to another, into an unknown and problematic but not necessarily apocalyptic future.   
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sumiram do planeta, excetuadas a America do Norte e algumas poucas partes da 

Europa e Australásia. O capitalismo floresce, para a surpresa de todos, entre os 

anos de 1947 e 1973, formando um período áureo da história com grandes 

progressos científicos. Os anos que seguiram, ou décadas de crise, projetam-se 

fazendo-se sentir até século XXI. (HOBSBAWM, E., 1995, p. 07).  

 Assim sendo, compreende-se o século XX nestes três períodos, sentindo-se 

as modificações políticas e econômicas referentes a cada um destes períodos 

históricos. Como vai se apresentar mais adiante, até as teorias que explicam o 

processo de evolução europeu nas duas primeiras etapas (1914 até 1973) não 

conseguem atingir de forma perfeita o período seguinte.  

Retomando este século para que se possa fazer uma análise mais detalhada, 

com o final da Primeira Guerra Mundial inicia-se um processo de recriação da 

perdida unidade europeia e de busca pela retomada do perdido esforço de 

cooperação entre as nações.  

Observa-se que nos anos que seguiram o final da Segunda Guerra Mundial a 

expressão “Europa” passou a significar também o projeto que diversos governos se 

comprometeram a executar, formando uma Comunidade e em seguira uma União 

Europeias (SCOTT, 2002, p.05). As raízes deste projeto antecedem em muitos anos 

o mesmo.  

 O movimento Pan-Europeu é o primeiro a apresentar um projeto de uma 

União Européia. Em setembro de 1929, Aristides Briand, ministro dos Negócios 

Estrangeiros da França, movido pelo medo de um novo conflito militar no continente 

e atento à crescente competitividade de novos estados como a Argentina, os 

Estados Unidos e o Japão, publica o Memorando Briand. Nele dizia: “Eu julgo que 

entre povos que estão geograficamente agrupados como os povos da Europa, deve 

existir uma espécie de laço federal...”. Contudo, em 1932, Hitler ascende ao poder 

na Alemanha e o seu nacionalismo exacerbado torna impossível o progresso de 

qualquer esforço unificador que não fosse aquele utilizado pelo mesmo: o armado 

(CHALMERS, D. et al., 2006, p. 07).  

 Finda a Segunda Guerra Mundial, a Europa divide-se em ódios indisíveis. Seu 

aparelho produtivo havia sido posto todo a serviço da guerra, não havendo como 

suprir as necessidades imediatas e elementares de sua população.  Moldada pela 

experiência do totalitarismo e de traumas do holocausto, mais uma vez a ideia de 
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união se apresenta como a solução para uma paz duradoura (CAMPOS, 2002, p. 

33). 

Em seu discurso na Universidade de Zürich, em 19 de setembro de 1946, 

Winston Churchill deixou clara a única solução para o impasse Europeu: “É preciso 

criar os Estados Unidos da Europa”. Em seguida, no Congresso de Haia, em maio 

de 1947, iniciaram-se os debates acerca deste pensamento. Dividiram-se os 

partidários em duas correntes de pensamento. A primeira pregava a construção de 

uma autentica federação política, a segunda pregava a cooperação cada vez mais 

estreita entre os Estados soberanos, achando hostil a idéia de se abandonar a 

soberania por parte dos Estados. Este impasse demonstrou a grande problemática 

da época, já que para se unificar a Europa e atingir aquele objetivo primeiro, seria 

necessária a criação de instituições com poderes supranacionais efetivos e, criando 

estas, estar-se-ia afetando a soberania dos Estados (IDEM, p.37).  

 

3.3 O surgimento e desenvolvimento da União Europeia 
 

 Cooperação ou integração foi o grande dilema deste congresso de Haia, que, 

por fim, terminou pela criação do movimento Europeu, através do “Comitê pela 

Europa Unida” em 1948. É clara a diferença entre o Estado de Cooperação e o de 

Integração, e por ser o primeiro mais simples foi a partir deste Estado cooperativo 

que se chegou no Estado de integração internacional no continente.  

 O primeiro sinal desta União é a criação do BENELUX, união aduaneira entre 

a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, cujo acordo, assinado em setembro 1944, entrou 

em vigor apenas quatro anos mais tarde. 

 Vários fatores políticos podem ser mencionados como impulsionadores do 

movimento de integração europeu. Pode-se mencionar o inicio da Guerra Fria, no 

final da década de 1940 que incentivou os Estados Unidos a encorajarem o avanço 

europeu; o plano Marshall, que entra em vigor, investindo na reconstrução da 

Europa através da Organização Européia de Cooperação Econômica; e, 

principalmente, o estabelecimento da República Federativa Alemã. Com a 

reorganização do estado alemão, os rios Reno e Saar deveriam voltar ao controle 

soberano daquele estado. Os países que formavam a Alta Comissão Internacional, 

responsável pela administração do território alemão e destes rios, temiam o intento 

industrializador alemão que era fomentado pela sua crescente parcela da produção 
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de carvão e aço. Jean Monnet, servidor francês do ministro das finanças Robert 

Schuman, desenhou um plano de ação para evitar esta ameaça (SEITENFUS, 2002, 

p. 234)..  

O Plano Schuman, como foi chamado, cujos objetivos eram racionalizar a 

produção de carvão e aço Francesa e Alemã sob a condução de um poder comum, 

a Alta Autoridade, e eliminar qualquer risco de retomada dos conflitos entre as duas 

nações. 

Dizia a declaração deste plano, em 9 de maio de 1950:  
 
A Europa não se fará de um golpe, nem numa construção de conjunto: far-
se-à por meio de realizações concretas que criem em primeiro lugar uma 
solidariedade de facto. A união das nações europeias exige que seja 
eliminada a secular oposição entre a França e a Alemanha. 
 
Com esse objectivo, o Governo francês propõe actuar imediatamente num 
plano limitado mas decisivo. 
 
 
O Governo francês propõe subordinar o conjunto da produção franco-alemã 
de carvão e de aço a uma Alta Autoridade, numa organização aberta à 
participação dos outros países da Europa.  
 
A comunitarização das produções de carvão e de aço assegura 
imediatamente o estabelecimento de bases comuns de desenvolvimento 
económico, primeira etapa da federação europeia, e mudará o destino das 
regiões durante muito tempo condenadas ao fabrico de armas de guerra, das 
quais constituíram as mais constantes vítimas18. 

 
 

A ideia lançada neste plano é a base para a redação do Tratado de Paris, 

assinado em abril 1951, criador da Comunidade Européia do Carvão e do Aço 

(CECA). Pela primeira vez na História países soberanos tomam livremente a 

iniciativa de abrir mão de parcela de sua soberania em prol de um objetivo comum. 

É a primeira manifestação do que pode ser chamado propriamente de Direito 

Comunitário (SCOTT, 2002, p.07).  

A Comunidade passou a existir a partir de julho de 1953. Com ela, surge a 

Alta autoridade, corpo independente dos Estados membros responsável pela 

produção e preços do carvão e aço. Um conselho formado por representantes dos 

Estados membros supervisionava o trabalho desta autoridade.  

A década de cinqüenta fora marcada não apenas por estes primeiros passos 

no processo de integração ainda embrionário. Com o início da guerra da Coréia 

                                            
18 Declaração de Schuman, disponível em 09.10.09 em:  <http://europa.eu/abc/symbols/9-
may/decl_pt.htm> 
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discute-se  a possibilidade da adesão alemã a OTAN (Organização do Tratado do 

Atlântico Norte), fato que desagrada a França e a leva a uma maior aproximação 

bilateral com a Alemanha. Sugere-se a criação da Comunidade de Defesa Europeia, 

vinculada a CECA. Este projeto não vai a frente, porém serve de estímulo para a 

integração. Em 1955 o ministro belga Henri-Paul Spaak, alarmado com a 

aproximação entre França e Alemanha, sugere a formação do mercado comum 

entre os estados do CECA. Reativa-se o plano Beyen, Holandês, e depois da 

reunião intergovernamental de 1955 dá-se um novo paço para integração. Desta 

reunião surge o Relatório Spaak, publicado em 1956. Este relatório descrevia a 

divisão de competências entre as funções do mercado comum e da instituição 

responsável por sua manutenção (de natureza supranacional) e as competências 

dos Estados membros. Convoca-se no mesmo ano uma reunião em Veneza para 

discuti-lo e no ano seguinte assina-se os Tratados de Roma (CHALMERS, D. et al., 

2006, p. 17).  

 Os Tratados de Roma tem como objetivo a criação da Comunidade 

Econômica Européia (CEE) e de seu mercado comum e da Comunidade Europeia 

de Energia Atômica (Euratom). Estes tratados foram divididos em dois documentos 

devido a preocupação de sua não ratificação pela França como documento único.  

Devido a criação do Mercado Comum, os produtos dos países membros 

circulariam sem qualquer gravame alfandegário e haveria a livre circulação de bens, 

capital e mão de obra. Demonstra ser uma união aduaneira, com uma tarifa externa 

comum a todos os membros, capaz de regular a competição mercantil dentro do 

bloco e instituir políticas comuns em todos os estados.  

 A instituição que surge deste tratado é composta por quatro órgãos: uma 

comissão, uma assembleia, um conselho e um tribunal. A comissão defenderia os 

interesses integracionistas, verificando o cumprimento dos tratados constitutivos e 

propondo legislação secundária aos tratados. A assembleia, futuramente substituída 

por um parlamento europeu, composta de representantes parlamentares, fiscalizava 

o funcionamento da comissão. O conselho seria composto por representantes dos 

Estados membros e teria a responsabilidade de funcionar como órgão de 

direcionamento político do bloco. O Tribunal de Justiça Europeu, que monitorava 

como poder judiciário do bloco o cumprimento dos tratados, teria poderes 

jurisdicionais distintos daqueles dos Estados membros, funcionando como Poder 

judiciário desta instituição. 
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 Portanto existiam três comunidades sobrepostas no espaço Europeu no final 

da década de 50: a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço; a Comunidade 

Econômica Europeia; e a Comunidade Europeia de Energia Atômica. Estas tinham 

instituições próprias, exceto o Tribunal e Assembleia, que eram compartilhados 

pelas três comunidades. Em 1965 assinou-se um acordo para que também fossem 

unificadas as Comissões e Conselhos, fato que resultou em uma única estrutura 

organizacional responsável pelas três comunidades. 

 Em 1968, com 18 meses de antecedência, estava criada esta zona, porém 

sendo uma estrutura mais complexa, alguns retrocessos ocorreram no processo de 

integração, como por exemplo mudanças nas prerrogativas legislativas existentes à 

época da CECA.  

Devido a um conturbado cenário político, a década de sessenta não foi um 

momento de grande evolução supranacional. A ascensão de Charles de Gaulle 

como presidente da França fez com que qualquer esforço em direção a uma maior 

integração fosse vetado. O Plano Fouchet, apresentado pelo mesmo, tinha como 

duplo objetivo ampliar as competências do bloco e transformá-lo em uma 

organização intergovernamental. Nesta configuração aparentemente paradoxal, os 

parâmetros de ação do bloco estaria ampliado, porém qualquer Estado teria poder 

de veto sobre qualquer ação. Devido a falta de convergência de interesses da 

França e demais países, iniciou-se a política da cadeira vazia, onde qualquer 

decisão em favor do desenvolvimento da integração era vetada pela França. Este 

fato marcou as comunidades pelos vinte anos seguintes.  

No plano jurídico a situação era bem diversa. O Tribunal decidiu pela ordem 

soberana comunitária, que deveria ser considerada pelos tribunais nacionais como 

superior às ordens domésticas nas prerrogativas oriundas das competências 

comunitárias. Estes célebres acórdãos serão discutidos mais adiante. 

 Com a renúncia de De Gaulle em 1969 uma política de alargamento do bloco 

começou a vigorar. O Reino Unido, cuja adesão ao grupo fora vetada pela França 

em 1963, requereu novamente a adesão, desta vez em conjunto com a Irlanda, a 

Dinamarca e a Noruega. O declínio do Commonwealth e da Área de Livre Comércio 

Europeia, ambos projetos que envolviam os britânicos, os motivaram a esta nova 

tentativa de adesão, que tornou-se frutífera com a formalização da entrada destes 

países no bloco no primeiro dia de 1973. A Noruega, devido ao fracasso da 

ratificação de seu tratado de adesão por via de referendo nacional, retirou a sua 
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candidatura a membro e permanece até hoje fora da União (CHALMERS, D. et al., 

2006, p. 19). 

 A Grécia tornou-se membro em 1981, depois de três anos cumprindo os 

requisitos necessários à adesão. Sabe-se que este ato de adesão deu-se muito mais 

devido a localização geopolítica grega do que pelas vantagens econômicas que este 

Estado acrescentaria ao bloco. Portugal e Espanha aderiram formalmente em 1986, 

depois destes dois Estados emergirem do isolacionismo político gerado pelas 

ditaduras que assolaram ambos.  

 A década de oitenta, que marca o colapso do sistema de políticas 

econômicas keynesianas, já começa maculada com os resultados da crise do 

petróleo de 1978. O processo de integração não correspondia aos interesses dos 

partidários da supranacionalidade, contudo, isto muda quando a Comunidade e seus 

membros veem-se passar por severas crises econômicas e financeiras, e ao 

observarem suas instituições mostrarem-se bloqueadas e incapazes de tomar 

decisões. As elites industriais, que desejavam uma maior competitividade europeia, 

promovem um intenso lobby no sentido de finalizar-se o projeto de mercado único. 

Como em 1985 ainda se poderia encontrar entraves e obstáculos nas 

fronteiras, promove-se uma nova tentativa de integração através do Ato Único 

Europeu. Este, assinado em 1986, teve como objetivo a concretização de um 

Mercado Interno a partir de 1º. de janeiro de 1993.  

Seis reformas foram compreendidas neste documento. A nova meta de 

integração, de completude deste mercado interno até o final de 1992, fora a 

primeira. Em seguida, vê-se uma reforma institucional que determina um novo 

processo legislativo composto pela substituição da regra da unanimidade pela 

possibilidade de aprovação por maioria qualificada no Conselho e aumento do poder 

do Parlamento. A formalização da existência do Conselho Europeu, que passou a 

ser um novo órgão das comunidades europeias apesar de já existir de fato desde a 

década de sessenta e a decisão de estreitar laços econômicos e monetários, 

também foram cunhadas neste ato. Por fim, apresenta-se a ampliação expressa do 

rol de competências comunitárias para as áreas de saúde, segurança no trabalho, 

proteção ambiental, desenvolvimento e pesquisa científica e coesão social em 

conjunto com a declaração de que a área de política externa permaneceria 

intergovernamental (sem espaços para supranacionalidade). 



 55

 O Ato Único Europeu modificou a cultura legislativa e política das 

Comunidades Europeias. Energizou-se o processo legislativo e os reflexos deste 

fato puderam ser percebidos também na produção normativa dos estados-membros, 

que cada vez mais inspiravam-se nas normas europeias quando produzindo as suas 

próprias. 

 O mercado comum estava pronto no final do ano de 1992 e neste mesmo  

ano assinou-se o Tratado da União Europeia na cidade de Maastricht.  Estes dois 

fatos tornam marcantes este momento na história europeia. Neste mesmo período 

discutia-se a possibilidade de se adotar uma política social comum e da formação de 

uma união econômica e monetária. Já sentia-se os impactos deste mercado, 

estimando-se que oitenta por cento da legislação econômica dos Estados estava 

sendo aprovada como direito comunitário (CHALMERS, D. et al., 2006, p. 21).  

 A maior oposição a formação deste superestado europeu que emergiria de 

Bruxelas fora Margaret Thatcher. Em 1988 a mesma definiu desta forma o projeto de 

União e declarou uma forte oposição britânica neste sentido. Contudo, ameaçada 

por todos os frontes políticos e por todos os demais Estados membros, o Reino 

Unido terminou por aceitar as ditas modificações que levaram ao Tratado da União 

Europeia.  

 É este tratado quem estabelece o novo tom do projeto político europeu, que 

criou uma politéia com valores e comunidades políticas próprias. O tratado original 

dizia em seu preâmbulo que o que se criava ali gradualmente formaria uma União 

com objetivos federais. A oposição britânica levou a modificação deste dispositivo, 

porém vê-se claramente a evolução em sentido da supranacionalidade nos primeiros 

artigos deste tratado, que dizem: 
 

Art. 1º  
Pelo presente Tratado, as Altas Partes Contratantes instituem entre si uma 
União Europeia, adiante designada por «União».  
O presente Tratado assinala uma nova etapa no processo de criação de uma 
união cada vez mais estreita entre os povos da Europa, em que as decisões 
serão tomadas ao nível mais próximo possível dos cidadãos.  
A União funda-se nas Comunidades Europeias, completadas pelas políticas 
e formas de cooperação instituídas pelo presente Tratado. A União tem por 
missão organizar de forma coerente e solidária as relações entre os Estados-
membros e entre os respectivos povos.  
 
Art. 2º  
A União atribui-se os seguintes objectivos:  
-  a promoção de um progresso económico e social equilibrado e sustentável, 
nomeadamente mediante a criação de um espaço sem fronteiras internas, o 
reforço da coesão económica e social e o estabelecimento de uma União 
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Económica e Monetária, que incluirá, a prazo, a adopção de uma moeda 
única, de acordo com as disposições do presente Tratado;  
- a afirmação da sua identidade na cena internacional, nomeadamente 
através da execução de uma política externa e de segurança comum, que 
inclua a definição, a prazo, de uma política de defesa comum, que poderá 
conduzir, no momento próprio, a uma defesa comum;  
- o reforço da defesa dos direitos e dos interesses dos nacionais dos seus 
Estados-membros, mediante a instituição de uma cidadania da União;  
- o desenvolvimento de uma estreita cooperação no domínio da justiça e dos 
assuntos internos;  
- a manutenção da integralidade do acervo comunitário e o seu 
desenvolvimento, a fim de analisar, nos termos do procedimento previsto no 
no 2 do artigo N, em que medida pode ser necessário rever as políticas e 
formas de cooperação instituídas pelo presente Tratado, com o objectivo de 
garantir a eficácia dos mecanismos e das Instituições da Comunidade.  
Os objectivos da União serão alcançados de acordo com as disposições do 
presente Tratado e nas condições e segundo o calendário nele previstos, 
respeitando o princípio da subsidiariedade, tal como definido no artigo 3o-B 
do Tratado que institui a Comunidade Europeia.  

 

 A partir deste documento começa-se o grande debate acerca da legitimidade 

democrática europeia. O distanciamento do cidadão e do governante de fato torna-

se evidente quando competências são delegadas para a esfera supranacional. Este 

fato torna-se evidente quando analisando a nova política monetária que passa-se a 

adotar nesta etapa do processo integrador. Uma união econômica e monetária é 

formada em 1999, que levam a moeda única e ao banco central único. Todas as 

políticas monetárias passam a ser responsabilidade da união, já que não se pode ter 

uma moeda única sem políticas convergentes entre os participantes.  

 Este dilema democrático foi apenas amenizado com a expansão de 

competências do parlamento europeu e com a criação de um Ombudsman que 

ditava a responsabilidade administrativa, ou seja, verificava atos de má 

administração. 

 Criou-se também a cidadania europeia. Esta, que atribuía livre circulação e 

acesso a benefícios sociais, garantia inclusive a possibilidade de participação 

política fora de seu Estado de origem, gerando novos padrões de inclusão e 

exclusão entre os europeus e estrangeiros de países terceiros. 

 O Tratado de Maastricht tinha, como já mencionado, o propósito de aproximar 

as comunidades econômicas europeias da ideia de supra-estado, com competências 

e capacidades legislativas próprias. Esta inovação fez com que surgissem novas 

tensões entre os Estados-membros, alguns pró-federalismo outros a favor de um 

projeto mais coordenado. Para amenizar esta tensão, adotou-se um princípio de 

separação de competências chamado de princípio da subsidiariedade.  
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 O conceito moderno de subsidiariedade reside no mesmo ser entendido como 

um princípio de repartição de competências e de cooperação, que procura definir os 

domínios próprios dos indivíduos, dos grupos intermediários e do Estado, tendo 

como elemento principal a descentralização, atribuindo a entidade central apenas as 

tarefas que as entidades descentralizadas não puderem fazer por si mesmas.  

Em sua formulação original e em sua concepção atual comporta dois 

elementos, um positivo e um negativo. O elemento positivo prega o dever de ajuda, 

intervenção e fomento da entidade central para com a descentralizada no caso da 

mesma se mostrar incapaz para realizar ou preencher determinada competência. Já 

o elemento negativo constitui numa proibição desta mesma intervenção da entidade 

central caso esta incapacidade não exista.  

 Esta relação composta por referenciais positivo e negativo funcionou como 

resposta aos questionamentos quanto a separação de competências entre União e 

Estados membros. Com o crescimento da produção normativa, aumentou também a 

necessidade de se melhor compreender este princípio, fato que gerou um 

complemento por meio de protocolo ao tratado de Amsterdam, assinado em outubro 

1997. 

 A década de noventa foi um momento de grandes reconstruções no seio 

europeu. Em 1992 o povo dinamarquês não ratificou o Tratado da União Europeia, 

fato que gerou um novo referendo em 1993 que levou a sua ratificação. O tribunal 

constitucional alemão observou questionamento quanto a ratificação deste mesmo 

tratado, analisando como ponto de conflito constitucional a transferência excessiva 

de poderes à esfera comunitária sem qualquer tipo de controle democrático19. A 

decisão deste caso fundamentou-se na existência do Estado como intermediário, 

atribuindo uma legitimação indireta às instâncias da União Europeia. A aura política 

que antes indicava a integração como fato certo passou a demonstrar, portanto, 

certas fraquezas que não eram esperadas.  

 Também na década de noventa presenciou-se o colapso do sistema soviético 

e de diversos governos comunistas no leste europeu. Com a modificação do texto 

constitucional destes Estados passa-se a um novo momento de expansão da União 

Europeia. Note-se que um dos requisitos para o ingresso na União, como se passa a 
                                            
19 Caso Brunner x Tratado da União Europeia, 1994. (Maastricht, German Constitutional Court 
decision from 12 October 1993, BVerfGE 89, 155; Brunner v European Union Treaty CMLR [1994] 
57). 
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descrever, ira tornar necessária uma adaptação do texto constitucional nacional 

destes.  

Devido a um acordo assinado em Lisboa em 1992 e a uma declaração formal 

da União um ano depois em Copenhague, qualquer Estado europeu que atingisse 

determinadas metas e funda-se seu governo em princípios democráticos poderia 

requisitar seu ingresso na União. Requereu-se dos estados ascendentes as 

seguintes obrigações: estabilidade de instituições, garantindo-se assim a 

democracia, estado de direito, respeito a direitos humanos e minorias; existência de 

uma economia de mercado que funcionasse de forma plena, com capacidade de ser 

competitiva na  União; capacidade de assumir obrigações dos Estados membros; e 

o ajuste de suas instituições para que a legislação oriunda da União atingisse as 

estruturas administrativas e judiciais e tivesse uma transposição plena. Assim sendo, 

além da capacidade econômica para fazer parte da União, o Estado deveria ajustar 

seu sistema jurídico político para que o mesmo fosse apto a adequar-se ao modelo 

de transferências de poderes dentro desta nova configuração política.  

 

3.4 As cinco fases do processo de integração regional 
  

Apesar de se compreender através dos paradigmas funcionalista e 

neofuncionalista o motivo político que leva os Estados a compartilhar suas 

soberanias, nota-se que existe uma série de ações individuais que precisam 

gradualmente implementar-se para este fim. O processo de integração regional, 

formador dos blocos econômicos, pode ser simplificado como a série de etapas 

pelas quais um grupo de Estados passou para transformar uma simples cooperação 

mercantil em um espaço econômico único. A formação de um bloco econômico tem 

duas possíveis conseqüências no sistema de comercio internacional. Inicialmente 

tem se um desvio de trocas comerciais, que gera um aumento nas trocas entre os 

participantes do bloco e diminuição para com aqueles que não são parte do bloco.  
 
Blocos de comércio não devem ser encarados como alternativas ou ameaças 
a um sistema aberto de comércio exterior, mas sim como blocos construtivos 
de um sistema de comércio mais liberal. O Regionalismo, controlando o 
protecionismo nacional, pode também promover a liberalização externa, 
sobretudo quando os parceiros estiverem fortemente empenhados no 
comércio mundial, tanto quanto no comércio dentro da região. (LIMA, 1999, 
p. 46) 
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Em seguida, vê-se que o sistema internacional normatiza-se e que quanto 

mais integrado o bloco e mais trocas comerciais nele ocorrerem, mais  competências 

típicas de um Estado ele terá e maior será a quantidade de litígios que surgirão 

dentro do bloco. Portanto, quanto mais integrado, mais seu estatuto jurídico (ou 

tratado constitutivo) assemelhar-se-á a uma norma de Direito Constitucional e mais 

seu tribunal assemelhar-se-á a um Tribunal Constitucional (SHAPIRO e SWEET, 

2002, p. 87). 

A forma mais comum de se compreender este processo é dividindo-o em 

cinco fases. A primeira seria uma cooperação simples, de preferências tarifárias, 

seguida por uma área de livre comércio que se transformaria em uma união 

aduaneira. Em seguida passa-se para as fases de integração propriamente, que 

criam um mercado comum que poderá transformar-se em uma união monetária.  

As duas primeiras fases podem ser reunidas em um só momento deste 

processo, tendo em vista que uma Área de Livre Comércio começa como uma Zona 

de Preferências Tarifárias. Inicialmente reduz-se as tarifas alfandegárias entre um 

número limitado de produtos comercializado entre os países envolvidos. Em seguida 

tende-se a reduzir mais ainda, ou até eliminar, as tarifas alfandegárias e a 

compreender cada vez mais produtos comercializados entre estes países. 

Na esfera normativa, além da formalização deste acordo sob a forma de 

tratado constitutivo, torna-se necessário criar regras que indiquem quais são os 

produtos incluídos neste (ou excluídos deste) processo. Assim sendo, formaliza-se 

fatores como a origem do produto e possíveis barreiras alfandegárias decorrentes da 

necessidade de se proteger (durante a transição) a economia nacional. Além disto, 

torna-se necessário uma aproximação política dos Estados a fim de se alinhar 

políticas cambiais. 

Em seguida, busca-se reduzir a competição internacional entre os membros 

do grupo. Assim sendo, adota-se uma tarifa externa única, que funciona como 

barreira alfandegária comum em todo o bloco para terceiros. Uma tarifa externa 

comum requer que se alinhe também políticas fiscais e cambiais.  

O processo de cooperação simples termina ai. A continuação deste processo 

requer a integração do mercado de todos os participantes. Ou seja, a criação de um 

mercado único, ou comum, requer a substituição das forças públicas domésticas 

individuais que atuam sobre a economia de cada um dos mercados participantes por 

uma única composta por representantes de todos os Estados. Este mercado único 
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determina que existirá a plena mobilidade de todos os fatores de produção, o que o 

leva a coordenar políticas trabalhista, previdenciária, de regulação de capital, de 

proteção aos investido e dispor de instituições regionais.  

Neste momento nota-se uma modificação do espectro jurídico produzido pelo 

bloco. Não se fala mais em Direito Internacional, mas em Direito Comunitário. Os 

tratados passam a funcionar como uma espécie de Constituição do bloco, 

possibilitando inclusive a criação de instituições com poder legislativo.  

O passo seguinte seria uma união monetária, com a adoção de uma moeda 

única e integração dos bancos centrais. Também se fala em união econômica (em 

lugar de monetária) devido ao fato de que neste momento haver-se-ia integrado 

todos os fatores econômicos dos Estados (LIMA, 1999, p.46). 

Outros processos de cooperação internacional utilizam esta redução teórica 

do processo de cooperação e integração quando traçando os objetivos de seu bloco. 

Este é o caso do MERCOSUL. Pode-se localizar no Tratado de Assunção, que deu 

origem ao bloco, a exata reprodução deste processo em seu artigo primeiro, como 

forma de determinar o objetivo do bloco em tornar-se futuramente um mercado 

comum20.    

 
 
 
 
                                            
20 Uma rápida análise do art. 1o. do Tratado de Assunção ilustra este ponto. Diz o art. 1o:  
Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá estar estabelecido a 31 de 
dezembro de 1994, e que se denominará "Mercado Comum do Sul" (MERCOSUL). 
 
Este Mercado comum implica: 
 
A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre outros, da 
eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à circulação de mercadorias e de 
qualquer outra medida de efeito equivalente; (instituição de uma zona de preferências tarifarias e em 
seguida uma zona de livre comércio) . 
 
O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum e 
relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de posições em foros 
econômico-comerciais regionais e internacionais; (instituição de uma união aduaneira) 
 
A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes – de comércio 
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de outras que se acordem -, a fim 
de assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados Partes, e  (concretização de 
um mercado comum).  
 
O compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas pertinentes, para 
lograr o fortalecimento do processo de integração. 
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3.5 A transformação da União Europeia: dos Tratados de Roma ao Tratado de 
Lisboa 
  

No processo de transformação europeia compreende-se a necessidade de se 

visualizar que, nos diversos momentos desta evolução, o objeto observado adquire 

rapidamente novas características que o diferenciam de momentos anteriores. Vê-se 

que o modelo institucional encontrado em 1958 não deixava dúvidas de representar 

uma organização internacional avant garde que abria caminho para o debate 

transnacional. Representando um projeto de paz prolongada, constituiu-se uma 

ordem legal internacional movida por objetivos mercantis capazes de evitar conflitos 

futuros. Em outras palavras, é como se o projeto Kantiano de paz estivesse sendo 

posto em prática. 

 Uma descrição deste processo em termos de evolução demonstram através 

da perspectiva teórica que o processo de cooperação econômica tem início com as 

conseqüências das duas guerras mundiais. Uma aliança destinada a cooperação em 

uma área determinada da produção é criada e é seguida por um alargamento nas 

áreas de cooperação. Em seguida, esta cooperação estreita-se mais ainda, 

formando um mercado comum. Deste momento em diante, a integração econômica 

dá passos cada vez mais ousados até chegar no presente cenário da União com o 

Tratado de Lisboa. 

 As descrições jurídicas e políticas deste processo de transformação muitas 

vezes são conflitantes. De um lado vê-se uma dinâmica evolução jurídica a caminho 

do supranacionalismo, enquanto na perspectiva das decisões políticas viu-se uma 

crescente tendência ao intergovernamentalismo.  

 Compreender a União Europeia como o fruto de uma evolução histórica pode 

não ser o bastante para que se tenha a compreensão desejada deste objeto. Uma 

análise ontológica indicaria que a União Europeia apresenta-se ao mundo de forma 

bem diferente daquela descrita a pouco. Ela aproxima-se hoje muito mais de um 

Estado Federado, definindo-se como politéia (ou comunidade política) não-unitária 

com legitimidade política e jurídica internacional, do que como uma simples 

organização internacional avant garde. Devido a esta mudança estrutural, diz-se que 

a ordem legal da União Europeia apresenta-se muito mais como uma estrutura 

constitucional do que propriamente uma ordem legal internacional. Vê-se o 

surgimento de um neo-constitucionalismo, decorrente de uma dimensão legal 
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distinta de seu antecessor, porém de existência dependente da ordem legal 

constitucional clássica.  

 Portanto, para que se possa transcender a análise histórica, propõe-se uma 

dupla análise deste objeto. O que move o processo de formação deste bloco, a 

matriz da decisão política, acompanha a análise posterior de sua evolução jurídica. 

As naturezas jurídica e política da União são complementares, e é apenas através 

desta visão combinada que se pode definitivamente propor a existência de uma 

ordem neo-constitucional, de matriz plural.  

 A configuração política do bloco europeu começou com uma comunidade 

(CECA) e poucos anos depois podia-se notar três comunidades sobrepostas em um 

único espaço físico (CECA, EURATOM, CEE). A natureza intergovernamental 

revelava-se principalmente devido à característica de ter-se as decisões sempre por 

unanimidade. Mesmo com a unificação destas comunidades em 1965, esta 

característica intergovernamental ainda era marcante. Foi apenas após o Ato Único 

Europeu e o Tratado de Maastricht que esta configuração modificou-se e o debate 

político começou de fato.  

A estrutura que resultou deste acordo já demonstrava sinais de que estaria 

distanciando-se do paradigma clássico de organização internacional. O mercado 

único já estava pronto e era regido por uma única estrutura supranacional. Esta 

demonstrava ter duas áreas de cooperação intergovernamental e uma área de 

integração supranacional, também chamadas de os três pilares da União Europeia. 

 A Comunidade Econômica Europeia não deixou de existir, mas passou a ser 

parte de um todo que ainda comportava, de forma intergovernamental, uma política 

de cooperação em política e segurança externa e uma cooperação em assuntos 

domésticos e de justiça. O artigo terceiro deste mesmo tratado (de Maastricht) define 

esta moldura que segura estes três pilares21.  

                                            
21 Art. 3o. do Tratado de Maastricht (revogado pelo atual tratado de Lisboa):  A União dispõe de um 
quadro institucional único, que assegura a coerência e a continuidade das acções empreendidas para 
atingir os seus objectivos, respeitando e desenvolvendo simultaneamente o acervo comunitário.  
 
A União assegurará, em especial, a coerência do conjunto da sua acção externa no âmbito das 
políticas por si adoptadas em matéria de relações externas, de segurança, de economia e de 
desenvolvimento. Cabe ao Conselho e à Comissão a responsabilidade de assegurar essa coerência. 
O Conselho e a Comissão assegurarão a execução dessas políticas de acordo com as respectivas 
atribuições.  
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 Os modelos utilizados para compreender esta evolução também se 

desenvolveram ao longo da história, na medida em que os desafios empíricos os 

forçaram a rever os conceitos sobre os quais os mesmos foram criados. Na fase 

inicial, conceptual, algumas visões federalistas foram apresentadas para melhor 

explicar e prever o desenvolvimento das alianças até então econômicas do grupo. 

Contudo, as limitações de se aplicar a esta nova realidade um modelo teórico criado 

para uma outra já existente (de Estado) fizeram com que os modelos funcionalista e 

neo-funcionalista se mostrassem mais aptos e convincentes. 

 O Tratado da Comunidade Europeia do Carvão e Aço é totalmente 

congruente com aquilo defendido pelos funcionalistas. A supranacionalidade é 

criada em um setor e em seguida transborda (spillover) para outros setores. 

Contudo, este modelo não prevê a interferência de forças políticas no processo, fato 

que leva a sua modificação para neo-funcionalismo. Este, por sua vez, é capaz de 

integrar em sua matriz teórica a ação política, dizendo que esta também aproxima-

se no nível europeu. Acredita-se na formação de um novo centro político sob o qual 

orbitarão as lealdades e preferências.  

 A mudança para o neo-funcionalismo é contemporânea ao Tratado da 

Comunidade Europeia, quando se viu cada vez mais uma crescente dominação 

burocrática em Bruxelas. Até ai, a legitimidade de ação deste grupo é atingida pela 

via da prosperidade econômica  (SCOTT, 2002, p.014).  

 

3.6 A União Europeia pós-tratado de Lisboa: uma politéia quase federal 
 
 Percebe-se no cenário global que desde o fim da Segunda Guerra Mundial a 

forma de organização política federal tem sido empregada em mais de duas dúzias 

de nações que contem mais de um terço da população mundial (GARDNER, 2008, 

p. 325).   

A primeira federação que se tem notícia ocorreu com a adoção da 

Constituição Federal Americana em 1787. Após tornarem-se independentes em 

1776, as treze colônias assinaram os artigos de confederação que mais adiante, 

devido à instabilidade que o sistema confederativo produziu, deram origem a sua 

constituição.  Note-se que esta construção baseou-se em um tratado de Direito 

Internacional, já que as colônias eram Estados independentes, que tinha como 

objetivo preservar a soberania de cada antigo território colonial. Assim sendo, 
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formou-se uma confederação onde cada entidade retinha a sua soberania, fato que 

enfraquecia o pacto. Também a confederação, devido a sua natureza, não podia 

legislar para os cidadão e apenas para os Estados, não podendo inclusive tributar, 

ficando esta esfera de União sempre dependente dos membros. Mais adiante, em 

1787, a convenção constitucional desenvolveu uma “União mais perfeita” formando 

assim a primeira federação. Os Estados perderam a sua soberania mas retiveram a 

sua autonomia. Os dois principais princípios do federalismo Norte Americano são: da 

inexistência do direito de secessão e da participação dos estados-membros na 

vontade federal. 

 A idéia federalista tem origem no processo de formação dos Estados Unidos 

da América e está presente nas opções constitucionais que os fundadores deste 

sistema consubstanciaram na sua carta magna. Os dilemas encontrados naquela 

época são muito semelhantes àqueles encontrados no atual processo de formação 

da União Europeia. Uma comparação entre estes dois sistemas parece ser 

interessante, contudo não se pode deixar de desde já apontar alguns limites óbvios 

para a mesma. As seqüências históricas pertinentes e próprias dos regimes políticos 

comparados não são convergentes, como também não são as funções desejada 

para cada regime político.  

 Apesar de ter sido formada em um contexto muito diverso, alguns dilemas da 

politéia europeia e americana são convergentes. A formação destas duas teve que 

resolver como funcionaria uma união sem reduzir a autonomia dos Estados 

membros, como se determinariam as competências distintas em níveis sobrepostos, 

como fazer com que a força política dos grandes e pequenos membros poderiam ser 

balanceadas, e como resolver outros obstáculos semelhantes em arquiteturas 

federais e intergovernamentais (MAGNETTE, 2006, p. 173).  
 

Os Estados Unidos da America é utilizado como um modelo de federalismo 
para comparação por que ele e a União Europeia encontram-se frente a 
problemas semelhantes no que se diz respeito a divisão de poderes e 
competências. Além disto, o papel que assumiu o TJUE como o intérprete de 
um sistema legal em desenvolvimento é semelhante ao papel que assumiu a 
Suprema Corte Americana nos anos de formação dos EUA (STARR-
DEELEN; DEELEN, 1996, p. 82).22 
 

                                            
22 Tradução livre do autor. Originalmente: The United States is used as a model of federalism for 
comparison because the United States and the European Union face some of the same problems 
caused by divided powers and competencies. In addition, the role assumed by the European Court of 
Justice as interpreter of a developing legal system is similar to the role the U.S. Supreme Court played 
in the formative years of the United States.  



 65

 

 Esta aproximação entre as duas tipologias é predominantemente funcional. 

Diz-se que o estudo entre federalismos, ou de federalismos comparados, já inclui há 

muito tempo o estudo do sistema político Europeu. Esta aproximação pode ser 

rapidamente sintetizada em três pontos chave de seu sistema político. 

Estruturalmente, a politéia europeia é composta de um sistema de governação onde 

os seus membros constituem e pertencem ao todo, sem contudo permanecerem 

autônomos em diversas áreas de ação estatal. Funcionalmente, existe uma divisão 

explícita de poder entre os entes constitutivos e o todo, com um limite funcional que 

pode ser modificado ou reforçado por um poder judiciário (neste caso o Tribunal de 

Justiça da União Europeia) ou pelos poderes legislativos nacionais (os parlamentos 

dos Estados membros podem delegar mais poderes à União). Procedimentalmente, 

existe uma participação mútua das ordens legais envolvidas, os Estados delineiam a 

substância da supremacia federal e a ordem federal não pode ser indiferente às 

ordens nacionais (NICOLAIDIS, K.. 2006, pp. 60-61).   

 Um número infinito de variações nestas três áreas poderá ser possível sem 

que se perda o rótulo de federalismo. Estas escolhas estão presentes na carta 

constitutiva da politéia, que será no caso da União a compilação de seus tratados 

constitutivos. A constituição federal determina: quem são os componentes da 

federação; quais os procedimentos de inclusão e para secessão; o nível de 

discricionariedade da politéia do estado membro e da União; o compartilhamento de 

poder jurisdicional e político e como serão resolvidos os conflitos entre os mesmos; 

e várias outras disposições de compartilhamento de poder. Estas escolhas são fruto 

do processo histórico de formação desta politéia, a cultura política e a caracterização 

de sua população (TARR, G. A., 2005, p. 09).  

 Estas variantes são o suporte para a definição do que seria federalismo. Em 

1964 definiu RIKER (in FILIPPOV, ORDESHOOK e SHVETOSOVA, 2004, pp. 1-5) 

que o federalismo seria a melhor alternativa ao império como técnica de se agregar 

vastas áreas geográficas sob um governo, devendo: ter ao menos dois níveis de 

governo para a mesma área ou povo; onde cada nível é autônomo em ao menos 

uma área de ação; e há alguma garantia constitucional desta autonomia nesta área 

de atuação. Contudo, uma definição mais atual do que seria um sistema federalista 

poderia simplesmente limitar-se a existência de uma estrutura governamental em 

múltiplos níveis onde em cada nível existe uma relação direta (eleitoral) ou indireta 
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(por delegação) de legitimidade democrática e há uma base geográfica para a 

composição dos seus membros.  

 A União Europeia é uma politéia que aproxima-se mais de uma realidade 

federal do que unitária. Uma análise superficial mostraria que a sua estrutura 

institucional é tipicamente federativa, sendo formada por um poder executivo, 

legislativo e judiciário com considerável autonomia das suas unidades constitutivas 

(estados membros). Contudo, uma análise mais aprofundada mostra que algumas 

diferenças lhes são intrínsecas, já que a aprovação e implementação das medidas 

legislativas dependem da participação das unidades constitutivas.  

 Presume-se que a governação em múltiplos níveis diferenciou a politéia 

europeia de outros tipos de organizações intergovernamentais, sendo os principais 

colaboradores para este feito o número crescente de atores supranacionais, 

nacionais e subnacionais (com poderes políticos) envolvidos em  relações 

complexas de dependências mútuas, colaborando e contestando uns com os outros.  

 Logo após o início da vigência do Tratado de Maastricht e antes do Tratado 

de Lisboa (quando ainda se falava em pilares do templo de Masstricht) poder-se-ia 

defender a tese de que a União Europeia seria uma forma de confederação com 

elementos embrionários de federação, como afirma WATT abaixo: 
 
Por exemplo, a União Europeia, que em sua forma atual representa uma 
confederação econômica bem desenvolvida, incorporando a si algumas 
características de federação, está apenas em forma embrionária no que se 
diz respeito aos dois outros pilares relacionados a aspectos não econômicos, 
como políticas externas e de segurança e de assuntos internos e de justiça. 
É claro que a União Europeia representa apenas uma variante, não sendo a 
forma exclusiva de configuração de uma confederação de Estados (WATT, 
2000, p.155) 23. 

 

 Ao incorporar cada vez mais traços de federação, WATT também determina 

que esta forma híbrida entre confederação e federação resulta do fato de que a 

opção política está centrada na busca de soluções praticas e não na pureza teórica. 

O resultado é uma descentralização constitucional assimétrica, utilizada para 

melhorar a governação e conciliar diferenças políticas nas unidades constituintes. 

                                            
23 Tradução livre do autor. Originalmente: For instance, the European Union, which in its current  form 
represents a highly developed economic confederation, incorporating even some of the institutional 
features of a federation, is only embryonic in the development of its two other pillars relating to non-
economic aspects, such as foreign and security policy, and justice and home affairs. It is clear that the 
EU represents just one variant and is not the only possible confederal arrangement. 
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 Um questionamento que pode ter surgido desta colocação de WATT diz 

respeito a diferenciação entre os modelos teóricos de confederação e federação. A 

principal distinção dos dois é o posicionamento da soberania. Havendo a soberania 

na unidade central ter-se-ia o modelo de federação, enquanto se houver soberania 

nas unidades descentralizadas, ter-se-ia confederação. Contudo, devido ao nível de 

integração e de grau de governação supranacional europeia independente, tem-se 

uma soberania compartilhada que faz com que a situação fática atual europeia 

alinhe-se mais com uma federação que com uma confederação (HUEGLIN, 2000, p. 

139). 
 

Como um ato voluntário não muito diferente daquele praticado por treze 
colônias americanas, os Estados-membro europeus eventualmente 
estabeleceram algo que tem sido chamado de novo constitucionalismo 
europeu. Sua origem pode ter início na década de 60, quando a Corte de 
Justiça Europeia julgou que os Estados membros haviam concordado em 
uma verdadeira transferência de poder para a Comunidade Europeia e, 
portanto, em uma duradoura limitação de sua própria soberania.  Esta 
presunção judicial de uma “cláusula de supremacia na estrutura da 
Comunidade” que não está presente nos Tratados originais de Roma, hoje 
não é disputada nem por novos ou antigos membros da Comunidade 
Europeia (IDEM).24 
 

 Um dos motivos para esta colocação é o resultado da vigência do Tratado de 

Lisboa, que por sua vez ressaltou e ampliou os aspectos federalistas da União 

Europeia. Dentro das modificações estão: a figura do Presidente da União Europeia 

em lugar das presidências rotativas25; a co-decisão do parlamento e conselho 

europeu26; o quase desaparecimento da unanimidade como forma d deliberação do 

Conselho; a formação da maioria qualificada no Conselho depende de um duplo 

critério, relacionado com o numero de Estados e com o respectivo peso 
                                            
24 Tradução livre do autor. Originalmente: As a voluntary act not much different from that of the 
thirteen American colonies, the European member-states eventually established what has been called 
a new European constitutionalism. Its beginnings can more precisely be dated back to the early 1960s 
when the European Court of Justice ruled that the member states had agreed on a real power transfer 
to the Community and, therefore, to a lasting limitation of their own sovereignty. This judicial 
assumption of an existing "supremacy clause in the Community framework," which is not found in the 
original Rome Treaties, appears today undisputed by both original and new Community members. 
 
25 TUE, Art. 15 (5): O Conselho Europeu elege o seu Presidente por maioria qualificada, por um 
mandato de dois anos e meio, renovável uma vez. Em caso de impedimento ou de falta grave, o 
Conselho Europeu pode pôr termo ao seu mandato, de acordo com o mesmo procedimento.  
 
26 TUE Art. 9.A (1) O Parlamento Europeu exerce, juntamente com o Conselho, a função legislativa e 
a função orçamental. O Parlamento Europeu exerce funções de controlo político e funções  
consultivas em conformidade com as condições estabelecidas nos Tratados. Compete-lhe eleger o 
Presidente da Comissão.  
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demográfico27; e a explicitação da personalidade jurídica da União28 (DUARTE; 

LOPES. 2008, p. 06).  

A confusão de poderes constituídos da União Europeia forma uma unidade 

quase federal com impactos diferenciados em cada tipo de Estado membro. Alguns 

estudos determinam que em estados unitários, devido a sua arquitetura política, o 

impacto do funcionamento supranacional é maior que em estados tradicionalmente 

federados, já que nestes já existia compartilhamento de poderes (SCHMIDT, V. 

1999, p. 21).  

 Em estados unitários a estrutura da União tendeu a modificar o 

balanceamento de poder nacional por promover a independência dos tribunais 

nacionais e a autonomia de unidades subnacionais, enquanto diminuiu o poder 

legislativo nacional e a predominância do poder executivo. Os tribunais nacionais 

tornaram-se mais independentes dos poderes executivos e as autoridades 

subnacionais beneficiaram-se com a federalização da dinâmica política doméstica e 

com as reformas descentralizadoras necessárias para a adequação ao modelo 

europeu.  O poder legislativo nacional, antes único, perdeu algumas competências 

para o legislativo supranacional e ganhou outras instâncias de controle judicial 

supranacional. O poder executivo nacional ganhou poder sobre o legislativo nacional 

já que aquele tem maior capacidade de interferência nas políticas legislativas 

supranacionais que este. Contudo, perdeu sua autonomia tradicional e controle 

exclusivo sobre unidades subnacionais. Em estados como a França ou Reino Unido, 

esta dificuldade mostrou-se presente para, por exemplo, legitimar ações 

compartilhadas que antes eram responsabilidade de uma instância única de controle 

(IDEM, p. 42).   

                                            
27 TUE, Art. 16 (4): A partir de 1 de Novembro de 2014, a maioria qualificada corresponde a, pelo 
menos, 55 % dos membros do Conselho, num mínimo de quinze, devendo estes representar 
Estados-Membros que reúnam, no mínimo, 65 % da população da União. 
 
28 TUE, Art. 1o (3) A União funda-se no presente Tratado e no Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (a seguir designados “os Tratados”). Estes dois Tratados têm o mesmo valor jurídico. 
A União substitui-se e sucede à Comunidade Europeia. 
 
Tratado de Lisboa, Art. 2o A. (2 a) Os termos «a Comunidade» ou «a Comunidade Europeia» são 
substituídos por «a União», os termos «das Comunidades Europeias» ou «da CEE» são substituídos 
por «da União  Europeia» e os adjectivos «comunitário», «comunitária», «comunitários» e 
«comunitárias»  são substituídos por «da União», com exclusão da alínea c) do n. o 6 do ar tigo 
299.o, que  passa a ser a alínea c) do n.o 5 do ar tigo 311.o-A. No que diz respeito ao primeiro  
parágrafo do ar tigo 136.o, a alteração só se aplica à menção «A Comunidade»; 
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 Em estados já tradicionalmente federais, devido ao fato destes sistemas já 

possuírem constituições que tradicionalmente separavam poderes de forma vertical 

e à relativa autonomia das unidades subnacionais, as mudanças foram em menor 

intensidade. Além do aperfeiçoamento destas características, notou-se que em 

estados como a Alemanha o alinhamento federal nacional ajustou-se para manter-se 

preservado nesta nova estrutura. Isto fez com que a integração apenas trouxesse 

uma nova representação e accountability compartilhados (IDEM, p. 43).  

 No que tange o poder judiciário nesta mesma análise institucional, o Tribunal 

de Justiça da União Europeia aparenta ocupar o mesmo papel que fora atribuído aos 

supremos tribunais nacionais pela teoria democrática de separação de poderes. 

Este tribunal, diferente do ocorrido nos tribunais nacionais, é responsável pela sua 

expansão de competências e importância. Foram decisões suas que estabeleceram 

a precedência da lei comunitária sobre a nacional na década de 60; que 

pavimentaram a expansão de competências comunitárias em segmentos como 

saúde, segurança e meio ambiente na década de 70; que promoveu a expansão da 

regulamentação econômica da década de 80; e que levaram a subversão da 

autonomia nacional durante toda a sua existência. Esta ação do tribunal da  união 

contribuiu para um aumento de poder nos tribunais nacionais. Na mesma proporção 

que o tribunal europeu tornou-se a instância máxima de poder de revisão judicial no 

sistema jurisdicional, os tribunais nacionais ganharam poder jurisdicional sobre o 

executivo nacional utilizando o esquema federativo da União.  

 O Tribunal de Justiça também é responsável pela possibilidade de se ver o 

sistema integrado europeu como uma politéia quase federal. Este tribunal fez, em 

suma, tudo o que pode para criar, mesmo que materialmente em sua jurisprudência, 

uma constituição federal europeia como se irá discutir mais adiante.  

 Outras instituições também podem ser mencionadas como impulsionadoras 

do processo de aproximação da natureza europeia daquela de uma federação. O 

Conselho Europeu e o Conselho (antigo conselho de ministros) tem sua parcela de 

responsabilidade nesta evolução.  Com a exceção do Canadá e Bélgica, 

nenhum sistema democrático composto demonstrou tantas modificações sistêmicas 

como mostrou a União Europeia desde sua criação. Fortificou-se a esfera de 

poderes da União a custo da autonomia constitucional dos estados membros ao 

mesmo tempo que alargou-se o alcance geográfico desta politéia. A dinâmica de 

funcionamento desta decorre da ação de balanceamento do Conselho e do 
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Conselho Europeu. Estes órgãos funcionam sob a pressão de encontrar soluções 

coletivas para problemas que não tem solução eficiente no nível nacional, agindo 

como fóruns de representação nacional no nível supranacional de governação. 

Devido a função que os dois tiveram até o tratado de Lisboa, agindo inclusive como 

principal órgão legislativo do bloco, pode-se dizer que funcionaram de forma análoga 

ao poder constituinte nacional. O Conselho Europeu é responsável pela política 

constitutiva europeia, sendo as reuniões do mesmo e do conselho responsáveis pela 

redação dos tratados constitutivos e suas reformas que impulsionaram as 

características federalistas na União (BULMER, 1996, p. 40).   

 Voltando a comparação entre os sistemas “federais” Americano e da União 

Europeia, uma importante referência deve ser feita. Lembrando que ambos os 

sistemas estão presos à sua contextualização histórica, pode-se dizer que o sistema 

federal apresentado pela União Europeia seja para o século XXI o que o modelo 

federalista Americano foi para o século XX. Dentre as diferenças dos dois modelos, 

vê-se que enquanto o sistema americano baseia-se em direitos constitucionais 

determinados, a União europeia tem um processo de acomodação flexível, havendo 

uma carta de direitos fundamentais em documento apartado de seu principal tratado 

constitutivo. Em segundo lugar, o sistema federativo de divisão de poderes 

americano foi substituído pelo uso do princípio da proporcionalidade, sendo 

determinados pela eficiência e necessidade, havendo um protocolo acerca de seu 

uso anexo ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Em terceiro lugar, 

o federalismo europeu não adotou o sistema de senado americano, incorporando 

apenas um procedimento de votação por maioria qualificada capaz de respeitar o 

duplo critério por quantidade de Estados e por seu quantitativo demográfico 

(HUEGLIN, 2000, p. 137).  
 

Como uma forma inovadora de politéia federal, a União Europeia pode 
ganhar status de paradigma em um mundo globalizado de estados-nação 
cujos interesses aparentam mais estar frouxamente interconectados por 
arranjos de tipo federal do que rigidamente aninhados em um estado 
federado (IDEM)29. 

 

                                            
29 Tradução livre do autor. Originalmente: As a novel type of federal polity, the EU may gain model 
character for a globalizing world of nation-states whose interests appear loosely interconnected by 
federal arrangements rather than firmly nested in a federal state. 
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 Em um mundo globalizado permeado de processos de integração e 

fragmentação, os mercados nacionais perdem suas fronteiras e a capacidade 

regulamentar do Estado entra em declínio. Ao mesmo tempo as regiões e outras 

comunidades subnacionais desejam reter as suas identidades e terem voz no 

cenário global. Por estes motivos, o foco político dos novos sistemas tem a 

governação como substituto do governo, fazendo com que se vejam poderes 

regulatórios escapando os limites do Estado nacional. As teorias funcionalistas de 

integração aplicam-se neste campo, de que um novo modelo federativo surge com a 

função de se tentar de alguma forma reter a capacidade regulatória do Estado, 

mesmo que esta seja através do compartilhamento de competências soberanas 

antes exclusivamente suas. 

 
Em relação ao processo de integração da Europa, Ernst B. Haas, há mais do que um 
quarto de século atrás, já escreveu que o canto do cisne quanto sua própria teoria 
funcionalista de integração baseada em transbordamentos [spillovers] que levariam 
uma política parcial de união transformando as instituições européias em uma nova 
politéia. Sobe higidez institucional, ele advertiu os funcionalistas e os federalistas, 
não pode ser esperada. Portanto, não há e não haverá uma clara divisão de poderes, 
apenas um confuso processo político de barganhas e concessões guiados por 
critérios de subsidiariedade, quer por sua vez faz também parte do processo. Parece-
me que esta pode ser a figura mais realista da governação em um mundo 
globalizado, e portanto neste mundo a União Europeia obteve sucesso em provar-se 
um modelo realmente admirável (IDEM, p. 147) 30. 

 

Materialmente, concebe-se a existência de uma quase federação europeia 

também no que tange a proteção de Direitos Fundamentais. O tratado de Lisboa, 

como mencionado, fez com que esta proteção esteja entre os principais tratados 

constitutivos. Este fato faz com que surja mais uma semelhança ao federalismo 

norte americano, já que a carta de direitos fundamentais (Bill of Rights) foi anexada 

por meio de emenda a constituição americana da mesma forma que o Tratado de 

Nice apenas a partir do Tratado de Lisboa fora anexado ao Tratado da União 

Europeia.  

 

                                            
30 Tradução livre do autor. Originalmente:With regard to the process of European integration, Ernst B. 
Haas already a quarter century  ago wrote the swan song for his own functionalist integration theory 
according to which spillovers from partial policy integration would eventually bring forth the institutions 
of a new polity. Institutional tidiness, he admonished the functionalist as well as the federalist camp, 
can no longer be expected. Hence, there would be and will be no clear division of powers, only an 
untidy political process of bargaining and compromise guided by subsidiarity criteria, the interpretation 
of which is itself part of the process. It seems to me that this may be a fairly realistic picture of 
governance in a globalizing world, and for such a world the European Union has succeeded in 
providing a rather remarkable model indeed. 
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No presente estágio de integração Europeia, a comparação de estados federativos à 
ordem constitucional da União Europeia não é tão direta, contudo pesquisas na área 
de direito constitucional da União Europeia tem tratado temas muito semelhantes 
àqueles tratados nas áreas de proteção a direitos fundamentais existentes em 
sistemas federativos. (FERCOT, 2008, 303).31 

 
A partir desta mais recente versão do TUE, a União Europeia passou a ter 

também uma carta de Direitos Fundamentais que, apesar de anexada, passou a ter 

o mesmo valor que os seus tratados constitutivos. Devido a este fato, diversos 

estudos de Direitos Fundamentais passaram a tratar a União Europeia como se 

estado federado fosse, enquanto outros que já o faziam passaram a fazê-lo com 

ainda mais propriedade. 

  

                                            
31 Tradução livre do autor. Originalmente: Although at the present stage of European integration, the 
comparison of federal states to the constitutional order of the European Union is not straightforward, 
scholarship in the field of EU constitutional law has touched on very similar issues of protection of 
fundamental rights as exist within federal systems. 
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4.0  A ESTRUTURA INSTITUCIONAL E O SISTEMA NORMATIVO DA UNIÃO 
EUROPEIA 
 

4.1  O modelo de soberania compartilhada adotado nas constituições dos 
países membros da União Europeia 
 

 O sistema institucional presente na União Europeia só é possível devido a 

abordagem de soberania compartilhada adotada pelo grupo de Estados que formam 

esta União.  Define-se esta soberania compartilhada (pooled sovereignty), como 

uma delegação do processo democrático decisório ou da própria ação política à uma 

esfera decisória central para que questões que dizem respeito a todos possam ser 

tomadas em conjunto. Ainda pode-se dizer que será requisito para que exista de fato 

esta soberania compartilhada existir um processo que não seja por unanimidade, já 

que neste a soberania individual seria respeitada pelo dito requisito. Na União 

Europeia, a existência de processos de adoção de medidas por maiorias 

qualificadas demonstra a existência de tal compartilhamento de soberania em sua 

arquitetura institucional. A existência de órgãos da União com competências 

legislativas e jurisdicionais representam, na esfera governamental da União, a 

conseqüência deste compartilhamento de poderes soberanos (RITTBERGER, 

2010).  

 A explicação para a existência deste sistema decorre da própria concepção 

institucionalista que permeia a União Europeia. Quanto maior o nível de políticas 

comuns, ou de ramificações, menor será a provisão normativa nos níveis nacionais e 

maior será a provisão normativa no nível da União, já que apenas assim consegue-

se manter o controle político (neste caso, de forma compartilhada) destas 

(GIURIANNO, 2009, p.17).  

 
Um aumento do nível de ramificações leva ao declínio de provisões públicas 
no nível centralizado quanto nota-se que a utilidade marginal destas 
ramificações é útil para a jurisdição que deseja menos provisões normativas 
neste sentido. De outro lado, um aumento nas ramificações poderá levar ao 
amento de provisões públicas no nível central quando a utilidade marginal 
da política descentralizada for útil para aqueles que desejam mais 
providencias deste centro que as deseja. Estes resultados formam um 
contraste com o caso onde a soberania está compartilhada para o nível 
centralizado constitucional. Neste caso, as provisões descentralizadas não 
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conseguem afetar as negociações, já que o governo central tem 
competência exclusiva para tal provisão (IDEM)32.  

 

 

Pode-se analisar este processo de compartilhamento de soberanias através 

da linguagem constitucional presente dentro dos modelos políticos adotados na 

comunidade. Pode-se desenhar quatro modelos de delegação de poderes 

soberanos para acomodar os interesses de integração na União Européia. Estes 

modelos iniciais tomam como base as constituições dos membros que precederam 

os alargamentos iniciados na década de noventa.  O primeiro modelo, que abarca as 

constituições da Alemanha, França, Áustria e Portugal, delega competências 

diretamente à União Européia, com cláusulas específicas a este respeito. O 

segundo, composto pelas constituições da Irlanda, Suécia e Grécia, também 

delegam poderes diretamente a União Européia, entretanto têm outras provisões 

limitando estas delegações. O terceiro modelo acomodou a União Européia sob uma 

cláusula acerca de instituições internacionais, onde algumas emendas foram feitas 

para incorporar alguns aspectos específicos da União, que é o caso da Finlândia, 

Bélgica, Espanha e Itália. Por fim, o quarto modelo não inclui explicitamente a União 

Européia em sua constituição, mas simplesmente faz referência à delegação de 

poderes para instituições internacionais (onde incluir-se-ia a UE), que é o caso de 

Luxemburgo, Dinamarca e Holanda (ALBI, 2005, p.10). 

 No caso do primeiro e segundo grupos, nota-se as ditas disposições 

explícitas. Irlanda, Suécia e Áustria emendaram suas constituições para entrar na 

comunidade européia. A Grécia emendou sua constituição em 2001, enquanto 

Alemanha, França e Portugal fizeram suas modificações durante a ratificação do 

Tratado de Maastricht. A França e a Áustria tem capítulos específicos quanto a 

união européia, enquanto Portugal e Alemanha a mencionam em diversas partes do 

texto. No caso específico francês, o texto de sua constituição delega em seu artigo 

                                            
32 Tradução livre do autor. Originalmente:  An increase in the degree of spillovers leads to a drop in 
the provision of public goods at the centralized level when the decentralized marginal utility of 
spillovers is positive for the jurisdiction that desires less provision of public goods. On the contrary, an 
increase in the degree of spillovers leads to an increase of public goods at the centralized level when 
the decentralized marginal utility of spillovers is positive for the jurisdiction that wants more public 
goods to be provided. These results are in contrast with the case in which sovereignty is pooled to the 
centralized legislature by Constitution. In this case, decentralized provision cannot affect the 
centralized negotiation because central government has exclusive discretion over policy .  
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88, em decorrência da participação da França na União Europeia, competências 

comuns que virão desta existência comunitária33 (IDEM).   

 O segundo e terceiro grupos formam-se pelos países que não fazem 

disposição direta sem suas constituições ao sistema comunitário europeu. Alguns do 

terceiro grupo emendaram suas cartas fazendo referencias limitadas, enquanto o 

último silenciou-se neste respeito.  

 O caso italiano, por exemplo, tido como parte deste terceiro grupo de países, 

nota-se que a partir de uma emenda constitucional (Emenda: legge constitutionale 

no. 3 de 2001) este posicionamento em favor de uma soberania compartilhada 

tornou-se claro. Após modificar o Título V da Parte III de sua carta magna, o novo 

artigo 117 desta passou a dizer expressamente que o pode legislativo pertence ao 

Estado e suas regiões de acordo com a constituição e os limites estipulados pela 

União Europeia e obrigações internacionais34. Assim sendo, o sistema de repartição 

de competências legislativas italiano obriga-se não tão somente a sua constituição 

como também às disposições da União Europeia (MEZZETTI, et. al., 2007, p.338).  

 Este exemplo italiano torna-se ainda mais expressivo quando se demonstra a 

conseqüência material desta disposição no seu direito pátrio. A sentença de n. 406 

de 2005 declarou inconstitucional uma lei regional por estar em contraste com 

dispositivo de fonte comunitária. Neste caso específico, a diretiva de no. 2000/75/CE 

determinava a vacinação obrigatória (dentre outras providências) dos rebanhos 

ovinos. Neste mesmo assunto, contudo em sentido contrário, também disciplinavam 

diversos regulamentos de origem regional no Abruzzo (decretos diligenciais das 

províncias de Áquila, Chieti, Pescara e Teramo), que autorizavam, por exemplo, a 

movimentação de rebanhos não vacinados, seu corte e comercialização de sua 

carne. Estes regulamentos foram considerados inconstitucionais pela corte italiana e 

tiveram sua aplicação suspensa (IDEM, pp. 341-343). 

No caso Britânico, devido ao fato deles não possuírem uma constituição 

formal, torna-se difícil verificar esta disposição. Contudo, o sistema de representação 

                                            
33 Constituição Francesa, Art. 88(1) : (Tradução livre do autor) A República participa das 
Comunidades Européias e da União Europeia, constituídas de Estados que livremente optaram, em 
virtude de seus tratados instituidores, por exercerem em comum certas competências próprias suas.  

Originalmente: La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, 
constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en 
commun certaines de leurs compétences.  

 
34 Texto constitucional disponível em: [http://www.servat.unibe.ch/icl/it00000_.html] 
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internacional do Reino Unido, através de compilação responsável pela 

representação de sua constituição material, reconheceu este compartilhamento de 

soberania tal como se descreveu.   

 
PARTE 1: Moldura legal: Resumo 
A ratificação de um tratado ou convenção internacional não o faz 
automaticamente parte do direito interno. Sempre que necessário, o 
Governo altera a legislação nacional para colocá-lo em conformidade com a 
convenção. Por causa da adesão da Grã-Bretanha a Comunidade Europeia, 
o direito comunitário faz parte do direito britânico e tem precedência em 
caso de conflito entre os dois35. 

 

 Nota-se que até 2004 a grande maioria dos países europeus pertenciam a 

este ultimo grupo, sendo o projeto de tratado de uma Constituição para Europa o 

motivo que fez com que algumas constituições fossem modificadas. Este caso 

também aplica-se aos países do leste europeu que aderiram a partir de 2004. No 

final dos anos oitenta, a Perestróica e o Glasnost afundaram o regime socialista 

nesta área do globo, fazendo com que grandes reformas constitucionais surgissem 

nestes países. Os países do báltico tornaram-se independentes e adotaram cartas 

constitucionais próprias. A tabela presente no anexo 02 demonstra o ocorrido de 

forma sintetizada.  

 A herança ideológica decorrente de um passado de dominação externa fez 

com que todas estas “novas” constituições tivessem uma característica que as 

destacam das demais cartas constitucionais do oeste europeu. Esta característica 

seria o fato de que estas novas cartas são distintamente mais protecionistas à 

soberania nacional. Cinco décadas de dominação soviética com interferência na sua 

cultura, economia e sociedade não poderiam ter-lhes influenciado de forma 

diferente. Inicialmente, em nove das dez constituições se faz diferença entre 

soberania e independência, sendo o primeiro termo ligado a soberania interna, ou 

independência do sistema interno, enquanto o segundo diga respeito a soberania 

externa, internacional. Mais adiante, as provisões de soberania tem diversas 

proteções legais, como por exemplo a necessidade dos países protegerem tanto 

esta como a independência nacional. Contudo, não havia qualquer disposição de 
                                            
35 Tradução livre do autor. Originalmente: PART 1: Legal Framework; Section 1: overview.  
The ratification of a treaty or international convention does not make it automatically part of the 
domestic law.  Where necessary, the Government amends domestic law to bring it in line with the 
convention.  Because of Britain's membership of the European Community, Community law is part of 
British law and takes precedence in the event of conflict between the two. Texto original disponível 
em: [http://www.servat.unibe.ch/icl/uk00000_.html].  
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possibilidade de transferência de soberania até pouco tempo atrás, exceto na 

constituição Húngara. Em alguns países a emenda quanto a soberania é proibida, 

enquanto alguns ainda a permitem por meio de referendo (IDEM, p. 25). 

 Devido ao fato destas constituições serem mais modernas elas tenham tido 

tamanho interesse com o Direito internacional. Das quatorze constituições escritas 

dos membros da União Europeia do oeste europeu (ou seja, de todos os Estados do 

Oeste com exceção do Reino Unido), oito mencionam soberania, enquanto as 

demais seis36 apenas dizem que o poder emana do povo. Destas oito, quatro37 

dizem que a soberania pertence ao povo, e os quatro restantes dedicam mais do 

que uma frase a esta palavra38. A constituição da Finlândia, por exemplo, dedica 

apenas duas sentenças a soberania. Apenas as constituições de Luxemburgo, 

Portugal e Irlanda fazem esta distinção entre soberania e soberania popular.39 

 Nas cartas do leste e centro europeu, devido ao processo histórico de sua 

formação, as referências são abundantes. Todas as dez constituições destes países 

que ascenderam à União Européia em 2004 têm referências à soberania e à 
                                            
36 Alemanha, Bélgica, Suécia, Áustria, Holanda e Dinamarca. 
37 Itália, França, Espanha e Grécia. 
38 O texto integral destas constituições está disponível em lingual inglesa no sítio virtual da 
Universidade de Berna, na Suiçã em: [http://www.servat.unibe.ch/icl/index.html].  
39 O exemplo dado da constituição portuguesa está presente em nos seguintes artigos:  

Artigo 1.º 
(República Portuguesa) 
Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular 
e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
 
Artigo 2.º 
(Estado de direito democrático) 
A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no 
pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de 
efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, 
visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia 
participativa. 
 
Artigo 3.º 
(Soberania e legalidade) 
1. A soberania, una e indivisível, reside no povo, que a exerce segundo as formas previstas na 
Constituição. 
2. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática. 
3. A validade das leis e dos demais actos do Estado, das regiões autónomas, do poder local e de 
quaisquer outras entidades públicas depende da sua conformidade com a Constituição. 

 
Artigo 7.º 
(Relações internacionais) 
1. Portugal rege-se nas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, do 
respeito dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução 
pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados e da 
cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade. 
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independência. Esta proteção pode decorrer devido a existência prévia destes 

Estados sob um sistema de soberania limitada durante o período de hegemonia 

soviética. Após a contenção da revolução húngara de 1956, a União Soviética impôs 

este sistema aos países deste bloco, fundando-se na ideia de internacionalismo do 

proletariado. Este fato fez com que a própria ideia de transferência ou limitação de 

soberania nestes Estados não se fosse considerada no momento do lançamento de 

suas novas cartas constitucionais (LIMA, J., 2006, p. 238).  

 Atualmente a disposição quanto ao compartilhamento de soberania está 

presente, apesar deste fato, em todas estas. Originalmente, seguia-se a ideia do não 

compartilhamento das mesmas. Contudo, tendo em vista o fato de que sem esta o 

seu Estado não atingiria as condições necessárias para integrar a União Europeia, 

muitas destas constituições passaram por novos processos de reforma que 

tornaram-na possível.  

 A carta constitucional da Eslovênia, por exemplo, preza pela sua auto-

determinação desde seu preâmbulo constitucional, sendo este direito permanente e 

inalienável. O poder é investido no povo (artigo 3.2). Não foram encontradas 

disposições constitucionais quanto aos tratados constitucionais antes das emendas 

que a possibilitaram ratificar os acordos de adesão à União Européia. Porém, devido 

a emenda constitucional posterior a sua nova constituição, passou-se a adotar os 

tratados internacionais como parte da legislação pátria desde que sejam aprovados 

por dois terços dos deputados em assembléia nacional ou via referendo. Há 

disposição expressa da possibilidade da transferência do exercício dos direitos de 

soberania a União Europeia, como se vê abaixo.  

 
Artigo 3 º [União Europeia] 
(1) Nos termos de um tratado ratificado pela Assembleia Nacional por 
maioria de dois terços de todos os deputados, a Eslovênia pode transferir o 
exercício de parte de seus direitos de soberania para as organizações 
internacionais que se baseiam no respeito pelos direitos humanos e 
liberdades fundamentais, a democracia e os princípios do Estado de direito 
e pode entrar em uma aliança defensiva com os países que se baseiam no 
respeito por estes valores. 
(2) Antes da ratificação de um tratado que se refere o número anterior, a 
Assembleia Nacional pode convocar um referendo. A proposta é aprovada 
em referendo se a maioria dos votantes têm votos válidos em favor do 
mesmo. A Assembleia Nacional está vinculada pelo resultado do referendo 
deste tipo. Se tal referendo tenha sido realizado, um novo referendo sobre 
a ratificação do tratado em questão não pode ser chamado. 
(3) Os atos jurídicos e as decisões adotadas no âmbito das organizações 
internacionais para quem a Eslovênia transferiu o exercício de parte de 
seus direitos de soberania devem ser aplicados em conformidade com a 
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regulamentação legal destas organizações. 
(4) Nos processos de adoção de atos jurídicos e as decisões nas 
organizações internacionais em que a Eslovênia tem transferido o exercício 
de parte de seus direitos de soberania, o Governo deve informar 
prontamente à Assembleia Nacional as propostas de atos e decisões, bem 
como da sua próprias atividades. A Assembleia Nacional pode aprovar 
posições nela, que o Governo tomará em consideração em suas 
atividades. O relacionamento entre a Assembleia Nacional e o Governo 
decorrentes do presente parágrafo serão regulamentados em pormenor por 
uma lei aprovada por uma maioria de dois terços dos deputados presentes 
40. 

 
 Este também é o caso da Constituição da Hungria. O seu artigo 2A, também 

incluído por meio de Emenda, dispõe de forma semelhante a interação entre a 

Hungria e a União Europeia. Diz o artigo:  

 
Artigo 2A [União Europeia] 
 
(1) Por força de Tratado, a República da Hungria, na sua qualidade de um 
Estado-Membro da União Europeia, pode exercer certos poderes 
constitucionais em conjunto com outros Estados-Membros na medida do 
necessário em conexão com os direitos e obrigações conferidos pelos 
Tratados sobre a fundação da União Europeia e das Comunidades 
Europeias (a seguir denominado "União Europeia"), estes poderes podem 
ser exercidos de forma independente e por meio das instituições da União 
Europeia. 
 
(2) A ratificação e promulgação do Tratado referido na subsecção (1) 
serão objeto de uma maioria de dois terços do Parlamento. 41 

                                            
40 Tradução livre do autor. Originalmente:  
Article 3a  [European Union] 
(1) Pursuant to a treaty ratified by the National Assembly by a two-thirds majority vote of all deputies, 
Slovenia may transfer the exercise of part of its sovereign rights to international organisations which 
are based on respect for human rights and fundamental freedoms, democracy and the principles of 
the rule of law and may enter into a defensive alliance with states which are based on respect for 
these values. 
(2) Before ratifying a treaty referred to in the preceding paragraph, the National Assembly may call a 
referendum. A proposal is passed in the referendum if a majority of those voting have cast valid votes 
in favour of the same. The National Assembly is bound by the result of such referendum. If such 
referendum has been held, a referendum regarding the law on the ratification of the treaty concerned 
may not be called. 
(3) Legal acts and decisions adopted within international organisations to which Slovenia has 
transferred the exercise of part of its sovereign rights shall be applied in Slovenia in accordance with 
the legal regulation of these organisations. 
(4) In procedures for the adoption of legal acts and decisions in international organisations to which 
Slovenia has transferred the exercise of part of its sovereign rights, the Government shall promptly 
inform the National Assembly of proposals for such acts and decisions as well as of its own activities. 
The National Assembly may adopt positions thereon, which the Government shall take into 
consideration in its activities. The relationship between the National Assembly and the Government 
arising from this paragraph shall be regulated in detail by a law adopted by a two-thirds majority vote 
of deputies present. 
Versão integral do texto disponível em: [http://www.servat.unibe.ch/icl/si00000_.html] 
 
41 Tradução livre do autor. Originalmente: Article 2A  [European Union] 
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 A implementação do acervo normativo comunitário (acquis communautaire), e 

do sistema institucional comunitário, representado por toda a estrutura 

organizacional da União Europeia, dependeu desta ideia e formalização do 

compartilhamento de soberania. Uma melhor definição do acquis demonstra a ideia 

de soberania compartilhada. Este espectro comunitário é, materialmente, toda a 

legislação, atos legais e decisões judiciais, componentes do corpo material do 

Direito Comunitário Europeu, que qualquer Estado que deseje juntar-se a 

organização deverá reconhecer e adotar integralmente.  

Quando analisando o comportamento dos países do leste europeu, que como 

mencionado deveriam temer a perda de sua soberania, SCHIMMELFENNIG definiu, 

através de uma análise institucionalista, que os estímulos ao ingresso na União 

Europeia para que se pudesse receber os benefícios que dela surgiam, levaram 

estes ideais do oeste para o centro e leste da Europa. Diz o autor: “antes de 

ascenderem, a União Europeia demanda que os seus novos membros recepcionem 

não apenas suas normas constitucionais liberais, como também todo o acquis 

communautaire” (2000, p. 126).   

Ao reconhecerem o acquis, os Estados garantem o desenvolvimento da 

comunidade e de seu sistema normativo. De acordo com Azulai (2005), este fato 

também contribui para o reconhecimento interno e institucionalização do sistema: 
O aqcuis [acervo normativo comunitário] não é apenas a garantia do 
desenvolvimento interno da Comunidade. Ela pode ser a condição para o 
aprofundamento de uma maior institucionalização da sociedade internacional, 
oferecendo às organizações internacionais um dinamismo renovado na 
elaboração de normas internacionais, uma contribuição para uma nova 
arquitetura do sistema internacional, e um relé grave a execução das normas 
internacionais (IDEM, p. 231)42. 

 

                                                                                                                                        
 
(1) By virtue of treaty, the Republic of Hungary, in its capacity as a Member State of the European 
Union, may exercise certain constitutional powers jointly with other Member States to the extent 
necessary in connection with the rights and obligations conferred by the treaties on the foundation of 
the European Union and the European Communities (hereinafter referred to as "European Union'); 
these powers may be exercised independently and by way of the institutions of the European Union. 
 
(2) The ratification and promulgation of the treaty referred to in Subsection (1) shall be subject to a 
two-thirds majority vote of the Parliament. 
Texto integral disponível em: [http://www.servat.unibe.ch/icl/hu00000_.html] 
42 Tradução livre do autor. Originalmente: The acquis is not only the guarantee of the internal 
development of the Community. It can be the condition for the deepening of a greater 
‘institutionalisation’ of the international society, in offering to international organisations a renewed 
dynamism in the elaboration of international norms, a contribution to a new architecture of the 
international system, and a serious relay in the execution of international rules. 
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 O acervo comunitário estava presente no artigo 3o do TUE até sua última 

revisão pelo Tratado de Lisboa. Dizia ele:  
 
A União dispõe de um quadro institucional único, que assegura a coerência e 
a continuidade das ações empreendidas para atingir os seus objetivos, 
respeitando e desenvolvendo simultaneamente o acervo comunitário. 

 

Este dispositivo já não se encontra mais presente após as reformas de Lisboa 

devido ao fato de que se substituiu a palavra “comunidade” por “União” nos referidos 

tratados e devido também ao fato de que o sistema de separação de competências 

também evoluiu deixando esta ideia mais clara ainda quando tratando a 

competência exclusiva da União:  

 
Art. 3o do TFUE. Quando os Tratados atribuam à União competência exclusiva 
em determinado domínio, só a União pode legislar e adoptar actos 
juridicamente vinculativos; os próprios Estados-Membros só  podem fazê-lo se 
habilitados pela União ou a fim de dar execução aos actos da União. 

 
 
 
4.2  O funcionamento sistema de Tratados que compõem o Direito 
Comunitário da União Europeia 
 

Os principais diplomas legais que instituíram, gradativamente, a União 

Européia são: O Tratado da Comunidade Européia do Carvão e do Aço (TCECA), o 

Tratado da Comunidade Econômica Européia (TCEE), o Tratado da Comunidade 

Econômica Européia (TCEE), o Tratado da União Européia (TUE) e o recente 

Tratado de Lisboa.  

 Estes tratados estabelecem a base para a convivência pacífica entre os 

países membros, deixando clara a evolução de uma simples cooperação 

internacional para a integração internacional regional.  

 Através do TCECA possibilitou-se a experimentação de uma nova fórmula, a 

de integração de um setor da economia, que terminou por se espalhar por outros 

setores da economia. Assinado em 18 de abril de 1951, em Paris, tinha objetivo de 

modernizar o setor, ter uma política transparente de preços e a livre circulação de 

produtos e meios de produção pelos países signatários. O Tratado permitiu lançar as 

bases da arquitetura comunitária, instituindo uma “Alta Autoridade”, uma Assembléia 
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Parlamentar, um Conselho de Ministros, um Tribunal de Justiça e um Comitê 

Consultivo. De acordo com as intenções expressas pelos seus promotores, a criação 

da CECA constituía apenas uma primeira etapa na via conducente à “Federação 

Européia”. O mercado comum do carvão e do aço deveria permitir ensaiar uma 

modalidade susceptível de ser progressivamente aplicada a outros domínios 

econômicos, por forma a aceder, em última instância, à construção de uma Europa 

política. 

O TCEE e o EURATOM, assinados juntos no dia 25 de março de 1957, 

conhecidos como os Tratados de Roma, continuaram o processo de integração, 

prevendo o desenvolvimento de uma industria nuclear européia no primeiro e, no 

segundo, o desenvolvimento de relações mais estreitas entre os Estados membros, 

a criação de um Banco Europeu de investimento, a construção de um fundo social, o 

estabelecimento de uma barreira aduaneira comum e o estabelecimento de uma 

política agrícola e de transportes comum.  Enquanto o Tratado CECA foi concluído 

por um período de 50 anos (artigo 97.º), os Tratados de Roma têm "uma vigência 

ilimitada" (artigo 240.º do Tratado CEE e artigo 208.º do Tratado EURATOM), o que 

lhes conferiu uma natureza quase constitucional. 

 O aspecto mais importante destes tratados foi a criação de vínculos mais 

estreitos entre os Estados-membros, fazendo com que o processo de cooperação 

engrenasse para que em seguida pudesse ser substituído por um processo de 

integração internacional.  

O artigo 8.º do Tratado de Roma previa a realização de um mercado comum 

ao longo de um período transitório de 12 anos, dividido em três fases, cujo final 

estava previsto para 31 de Dezembro de 1969. A união aduaneira, que constituía o 

primeiro objetivo, foi realizada mais cedo que o previsto. O período transitório 

consagrado ao alargamento dos contingentes e à eliminação progressiva das 

fronteiras internas terminou em 1 de Julho de 1968. Durante esse período, foi 

adotada na Europa uma tarifa externa comum, a TEC, aplicável aos países terceiros. 

Porém, devido à política da “cadeira vazia” francesa, este processo parece ter 

parado no tempo. 

O Ato Único Europeu foi o documento que veio alterar esta perspectiva. O 

AUE refletiu a nova dimensão da integração política. Em seu artigo 1º diz ser 

objetivo das Comunidades Européias progredir para tornarem-se uma verdadeira 

União Européia. Este ato da um novo impulso à política econômica das 
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comunidades, sendo o primeiro de vários passos para na via de integração. Ele 

“reviveu o momentum da integração” que desembocará no Tratado da União 

Européia (CRAIG e DE BÚRCA, 2003 p. 19). 

Os objetivos do AUE foram, essencialmente, a concretização do grande 

mercado comum interno em janeiro de 1993, o reforço do papel do Parlamento 

Europeu, visando paliar o déficit democrático no sistema decisório comunitário e a 

melhoria da capacidade de decisão do conselho. 

O Tratado da União Européia (TUE), ou o Tratado de Maastricht, é um elo 

fundamental para a criação de uma Europa unificada. Altera o Tratado de Paris, os 

Tratados de Roma e Ato Único Europeu, e estabelece de maneira oficial o nome de 

União Européia em substituição de Comunidade Européia.  

 É um dos mais importantes tratados europeus, já que é nele que se pôde 

visualizar o que se pode chamar de “templo comunitário”. Este diz respeito aos três 

pilares que constituem a União, sendo dois de caráter intergovernamental e um de 

caráter supranacional. Assim, o templo comunitário tem como pilar supra-estatal o 

pilar que das Comunidades Econômicas Européias (CEE), e como pilares 

intergovernamentais os da Política externa e de segurança comum (Pesc) e o da 

Cooperação em matéria de política interna e justiça (CPIJ) (PFETSCH, 2002, p. 58). 

Este tratado foi severamente modificado pelo tratado de Lisboa, que por sua vez é 

responsável pela atual configuração da União Europeia.   

O tratado de Lisboa foi desenhado como uma alternativa ao texto rejeitado na 

proposta de tratado constitucional europeu. Este, tinha como objetivo substituir o 

texto dos tratados da União e Comunidade Européias. No ano de 2001, na 

conferência intergovernamental de Laeken, o Conselho Europeu declarou que era 

necessário um esforço da União para simplificar e reestruturar seus tratados, fato 

que poderia possivelmente conduzir a redação de uma constituição da União.  

Diz a declaração de Laeken: 
Neste momento, a União Europeia tem quatro Tratados. Os objetivos, as 
competências e os  instrumentos políticos da União encontram-se 
dispersos por este conjunto de Tratados. Na  perspectiva de uma maior 
transparência, é indispensável proceder a uma simplificação.  
  
Neste contexto, podem levantar-se quatro tipos de questões. A primeira diz 
respeito à simplificação dos Tratados existentes, sem alterar o seu 
conteúdo. Deverá ser revista a distinção entre a União e as Comunidades? 
E quanto à divisão em três pilares?  
  
Em seguida, levanta-se a questão de uma possível reestruturação dos 
Tratados. Deverá ser  estabelecida uma distinção entre um Tratado de 
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base e as outras disposições dos Tratados? Deverá essa separação ser 
levada a efeito através de uma cisão dos textos? Poderá isto conduzir a 
uma  distinção entre os processos de alteração e ratificação do Tratado de 
base e as restantes disposições  do Tratado?  
  
Além disso, haverá que refletir sobre a conveniência de incluir a Carta dos 
Direitos Fundamentais  no Tratado de base e colocar a questão da adesão 
da Comunidade Europeia à Convenção Europeia  dos Direitos do Homem.  
  
Por último, coloca-se a questão de saber se esta simplificação e 
reestruturação não deveriam  conduzir, a prazo, à adoção na União de um 
texto constitucional. Quais deverão ser os elementos  de base dessa 
Constituição? Os valores defendidos pela União, os direitos fundamentais e 
as obrigações dos cidadãos, as relações dos Estados-Membros na União?  

 

 
Conclui-se devido ao texto transcrito acima que o movimento constitucional 

europeu teve seu primeiro momento com esta declaração, adquirindo um momentum 

maior com a convenção pelo futuro da Europa que a mesma chamou e com a 

redação de um projeto de constituição europeia que fora apresentado em julho de 

2003. A versão final deste projeto foi apresentada pelo Conselho Europeu em julho 

de 2004, sendo assinada em Roma em outubro de 2003 e fora submetida a 

aprovação mediante ratificação pelos Estados membros no período de dois anos. 

O projeto deste tratado fora abandonado em Junho de 2006, já que naquele 

momento a França e a Holanda haviam rejeitado a sua aprovação por meio de 

referendo,  na Alemanha e na República Eslovaca o processo estava sendo 

contestado nos seus tribunais constitucionais e os referendos da Irlanda, Reino 

Unido e Polônia haviam sido adiados.  

 O Tratado de Lisboa, oficialmente conhecido como Tratado da União 

Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, foi publicado no 

Jornal  Oficial das comunidades em 09 de maio de 2008, após sua assinatura pelos 

representantes de todos os 27 Estados Membros em 13 de Dezembro de 2007. De 

acordo com o artigo 6o deste texto, o Tratado deveria entrar em vigor no primeiro dia 

do ano de 2009, contudo o processo de ratificação deste não fora tão ágil quanto se 

esperava, tendo entrado em vigor apenas após o depósito do último instrumento de 

ratificação. O anexo 03 demonstra como este processo se processaria em cada um 

dos estados membros da União Europeia.   

Após o fracasso do projeto de tratado que estabelecia uma constituição para 

Europa, muito daquilo que se esperava alterar com o mesmo fora incorporado neste 

novo texto. Como se pode notar na tabela acima, o processo de aprovação do 
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tratado de Lisboa foi bem diferente daquele submetido ao projeto de constituição, já 

que o único pais a referendá-lo fora a Irlanda.  

Não obstante às implicações de legitimidade democrática que porventura 

poderiam surgir deste novo processo, a supressão do termo “Constituição” do texto 

fora sua maior inovação.  

O ministro de Estado e Negócios Estangeiros português, Luís Amado, fez 

publicar no sitio oficial de seu estado a versão consolidada do Tratado da União 

Européia, que é resultado da combinação deste texto aprovado em Lisboa com os 

demais textos de Roma e Maastricht. Nesta publicação o mesmo definiu em forma 

de prefácio uma breve síntese dos objetivos do texto aprovado em Portugal, 

dizendo:  
O Tratado visa dotar a União Europeia de um quadro jurídico que lhe permita 
funcionar num mundo globalizado. Desde logo, reformando as instituições e 
tornando-as mais eficazes numa Europa alargada: à medida que a União muda 
é necessário que as suas instituições se adaptem e acompanhem essa 
mudança. O Tratado de Lisboa prevê também diversas disposições destinadas 
a aproximar a União e as suas instituições dos cidadãos, conferindo mais 
poder ao Parlamento Europeu, e um papel de maior relevo aos parlamentos 
nacionais dos Estados-Membros. Por ser hoje inegável a importância da União 
Europeia como actor global, foram introduzidas reformas para tornar mais 
eficaz e coerente o relacionamento da Europa com o mundo.43 

 
 As alterações de texto trazidas pelo Tratado de Lisboa preservaram o molde 

tradicional de revisão de tratados porém introduzindo por ele a substância 

reguladora do fracassado tratado constitucional. As mais formais destas fizeram com 

que os Tratados da União Europeia e das Comunidades Europeias ficassem mais 

claros e objetivos, transformando inclusive o nome do segundo tratado em Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia.  

 A primeira série de alterações recai sobre o Tratado da União Européia. 

Nesta, dentre suas principais alterações, substitui-se a ideia de comunidade para 

União Europeia (que a sucede em todos os efeitos), expande-se os objetivos da 

União e suas competências, confirma-se a igualdade dos estados membros e 

atribui-se o mesmo valor jurídico a carta de Nice (que passa a ser a carta de Direitos 

Fundamentais da União mesmo sem estar incluída no texto oficial do Tratado da 

União Europeia) e novos provisões de funcionamento democrático são adotadas. 
 
 
                                            
43 Texto disponível em: [http://www.eu2007.pt/NR/rdonlyres/1D96311C-F90D-4E97-B355-
DFEA0DD1ABEA/0/TLconsolidado.pdf] 
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4.3 O Direito Comunitário Derivado 
 
 Charles de Gaule disse, “Uma Constituição é um espírito; as instituições uma 

prática” (PFETSCH, 2002, p. 123). Devido às suas características próprias, os 

tratados que instituem a União Européia distanciam-se dos simples tratados 

multilaterais internacionais descritos na Convenção de Viena neste sentido. Esta 

convenção define tratado como ”um acordo internacional celebrado por escrito entre 

Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, 

quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação 

particular” (Convenção de Viena Sobre Direito dos Tratados, art. 2º §1º). Do ponto 

de vista jurídico, o tratado da União Européia, modificado pelo Tratado de Lisboa e 

complementado pelo Tratado de Nice, pode ser visto como uma norma de tipo 

constitucional, enquanto a produção normativa das instituições por eles criadas 

apresentam-se como normas de tipo derivado, como um sistema legislativo 

infraconstitucional.   

O sistema normativo Europeu funda-se em duas fontes principais.  A primeira 

são os tratados, chamados inclusive de “Direito Comunitário Originário” e a segunda 

é o direito que dele deriva-se, ou “Direito Comunitário Derivado”. Esta segunda fonte 

é composta pelos atos administrativos, legislativos e jurídicos elaborados pelas 

autoridades institucionais européias.   

 O que vale destacar é que, devido à jurisprudência do Tribunal de Justiça da 

União Europeia, os tratados fontes originárias do direito comunitário revestiram-se 

de uma aura constitucional. Os casos que contribuíram para tanto são diversos, 

devido a uma gradual reiteração deste fato, sendo, entretanto as decisões 

consideradas marcos para esta construção, antecipadas pelas doutrinas que 

inauguram, em síntese:  

• Doutrina do efeito direto das provisões dos tratados – caso Van Gend em 

Loos n.º 26/6244;  

• Doutrina da supremacia da ordem comunitária – caso Costa x Eneel n.º  

06/64;  

• Doutrina do efeito direto das diretivas – caso Van Duyn n.º 41/74;  

                                            
44 Adota-se a forma original de referências a casuística da União Europeia, com o objetivo de facilitar 
uma futura busca ao texto integral da decisão a que se faz menção. Estes textos encontram-se 
disponíveis no sítio institucional do TJUE em: [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/].   
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• Doutrina Simmenthal – caso homônimo n.º 106/77;  

• Doutrina do efeito indireto- caso Van Colson n.º 14/83;  

• Doutrina Marleasing – caso homônimo C-106/89.  

• Doutrina da Responsabilização do Estado – Caso Francovich n.º C-6/90. 

 

De acordo com o sistema normativo posto em vigor, os atos com efeito 

normativo têm de decorrer dos tratados instituidores. Desta forma, os tratados 

podem ser vistos como normas de Direito Comunitário primário, enquanto a 

produção normativa das instituições criadas pelos tratados, cujo objetivo é a criação 

de uma ordem jurídica comunitária como fundamento para a realização dos objetivos 

da Comunidade, deve ser considerada como Direito Comunitário secundário ou 

derivado.  

Além destas normas de Direito Comunitário Primário, materializadas nos 

tratados, e das normas de Direito Comunitário Secundário ou Derivado, 

representadas pela produção legislativa das instituições comunitárias, também são 

fontes do Direito Comunitário os princípios gerais do Direito Comunitário. Ainda 

pode-se incluir como fontes de direito comunitário as de origem não escrita e as 

advindas dos acordos de direito internacional. 

 O Direito Comunitário Derivado constitui-se, basicamente, de três tipos de 

atos normativos: os regulamentos, as directivas e as decisões. A ficha técnica do 

sistema normativo, vinculada pelo Parlamento Europeu, define: 

 
“As formas de acção da CE nos termos do artigo 249.º (ex-189.º) do TCE 
são: regulamentos, directivas, decisões, recomendações e pareceres. 
Trata-se de instrumentos jurídicos independentes sem relação com os 
instrumentos jurídicos nacionais. As instituições competentes só podem 
adoptar estes actos jurídicos vinculativos se uma disposição do Tratado 
lhes conferir poder para tal (princípio do reconhecimento de poderes 
específicos). Os diversos actos jurídicos (com excepção das 
recomendações e pareceres que não são vinculativos) têm de poder 
assentar em disposições concretas dos Tratados (incluindo os chamados 
implied powers). Na ausência de uma competência específica nos 
Tratados, poderá recorrer-se em determinadas circunstâncias à norma 
subsidiária de competência prevista no artigo 308.º (ex-235.º) do TCE. A 
lista de actos jurídicos enunciada no artigo 249.º (ex-189.º) do TCE não é 
exaustiva, existe ainda uma série de formas de acção como, por exemplo, 
deliberações, resoluções, declarações, actos organizativos e internos, cuja 
denominação, estrutura e eficácia jurídica derivam de disposições 
particulares dos Tratados ou do conjunto do direito consignado nos 
Tratados. De resto, o carácter jurídico de uma medida de um órgão 
comunitário não decorre da sua denominação oficial, antes do seu objecto 
e conteúdo material 
(<http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_2_1_pt.htm>).” 
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As directivas têm como objetivo a uniformização jurídica, sendo cogentes 

apenas para os fins da política jurídica para a qual foram formuladas.  Apesar de ser 

logicamente vinculativa, este vínculo relaciona-se ao conteúdo que se objetiva 

alcançar, havendo a necessidade da autoridade nacional promulgue ato de 

transposição, para que aquele conteúdo seja descrito, através dos meios necessário 

e se atinja os objetivos da mesma. Os cidadãos apenas adquirem direitos e deveres 

a partir deste ato de transposição. Pode ser dirigida a um membro ou vários ao 

mesmo tempo (PFETSCH, 2002, p.124).  

Já o regulamento, este tem alcance geral e é obrigatório em todos os seus 

elementos. Difere da diretiva por ser diretamente aplicável em todos os Estados-

Membros, sem necessidade de um ato nacional de transposição, em conseqüência 

da sua publicação no Jornal Oficial da CE.  Devem ser integralmente observados 

pelos seus destinatários (pessoas singulares, Estados-Membros, órgãos 

comunitários). Os regulamentos promovem a unificação jurídica e valem para todos 

os membros da UE, sobrepondo-se ao Direito Nacional. Os parlamentos dos 

Estados-membros não detêm competência para modificar regulamentos da UE. 

O objetivo do regulamento é, antes de mais nada, uma aplicação uniforme do 

Direito Comunitário em todos os Estados-Membros, o que implica na não 

aplicabilidade de legislação nacional que seja incompatível com o objeto mesmo. As 

disposições nacionais não podem modificar ou completar o âmbito de aplicação de 

um regulamento, como disposto no artigo 10º do TCE. 

As decisões resolvem casos isolados de forma cogente, tendo vigência 

imediata e podem ser postas em prática pelos Estados nacionais individualmente. 

Os destinatários de uma decisão podem ser os Estados-Membros ou pessoas 

singulares ou coletivas. Assim como nas directivas, as decisões podem incluir a 

obrigação de um Estado-Membro conferir aos indivíduos uma posição jurídica mais 

favorável sendo, neste caso, necessário, para justificar os direitos do indivíduo, um 

ato de transposição por parte do Estado-Membro visado, tal como no caso das 

directivas (PFETSCH, p.126). 

As normas não codificadas do Direito Comunitário, que incluem os princípios 

gerais do Direito, , os princípios do Estado de Direito e o Direito consuetudinário, 

também são fontes do Direito Comunitário.  
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Os princípios gerais do Direito Comunitário classificam-se em quatro tipos: de 

legalidade administrativa e legislativa, de proteção às liberdades econômicas, de 

direitos humanos fundamentais e de direitos políticos. Vários destes estão presentes 

simultaneamente nas ordens jurídicas nacionais e comunitárias, podendo esta 

importar os princípios presentes nas constituições nacionais como já se discutiu 

antes (HIX, 2008, 117).  

Os Direitos Fundamentais no âmbito comunitário até o Tratado de Lisboa 

também eram considerados como derivados dos princípios gerais. Contudo, os 

mesmos passaram a integrar o sistema normativo primário, pois mesmo que não 

estejam dentro do Tratado da União Europeia ou de seu funcionamento o Tratado de 

Lisboa conferiu aos mesmos proteção como se no texto do tratado estivessem.  

Como a comunidade possui personalidade jurídica parcial, ou seja, no âmbito 

de suas competências ela é uma pessoa jurídica, a mesma pode celebrar acordos 

de direito internacional com Estados terceiros ou organizações internacionais, sendo 

estes acordos vinculativos (no. 7, art. 300 do TCE) e parte integrante do Direito 

Comunitário. 

Existe uma hierarquia lógica destas fontes, ficando em primeira posição o 

Direito Comunitário Primário e as suas disposições não escritas. Os acordos 

internacionais celebrados ficam em segunda posição, sendo inferiores apenas ao 

Direito Comunitário Primário e Consuetudinário, como mencionado acima. O Direito 

Comunitário Derivado fica em terceira posição na ordem hierárquica, devendo 

apenas ser compatíveis com as normas acima deles para terem validade. 

A possível eficácia direta do Direito Comunitário está sujeita a capacidade do 

ato ou disposição comunitária de criar direitos e obrigações na esfera jurídica dos 

particulares de forma que possa ser invocada por órgãos administrativos e judiciais. 

A eficácia direita do ato comunitário está condicionada a sua possibilidade de 

invocação perante tribunais nacionais.  

Esta eficácia pode ser direta vertical, inversa ou horizontal. A eficácia vertical 

direta é a faculdade que o particular tem de fazer valer o seu direito reconhecido 

pela disposição comunitária frente aos Estados-Membros. A vertical inversa é a 

possibilidade de um Estado membro utilizar a disposição comunitária frente aos seus 

particulares e exigir dos mesmos uma conduta. A eficácia horizontal diz respeito a 

possibilidade de se evocar uma disposição comunitária entre particulares. 
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As directivas, a priori, não tem eficácia direta, ou seja,são diretamente 

aplicáveis, já que é exigido do Estado-Membro um ato de transposição. Entretanto, o 

Tribunal de Justiça da UE decidiu que disposições singulares de uma diretiva podem 

ser, excepcionalmente, aplicáveis de forma direta, num Estado-Membro, sem dele 

exigir tal ato de transposição, quando: tiver expirado o prazo de transposição e a 

diretiva não tiver sido transposta por completo ou apenas corretamente; as 

disposições da Diretiva forem imperativas e pormenorizadas o suficiente; e as 

disposições da Diretiva conferirem direitos ao indivíduo. 
 
4.4 O sistema e funcionamento institucional da União Europeia 
 

O sistema institucional da União Européia, em decorrência de sua natureza 

jurídica, situa se entre o intergovernamentalismo e o supranacionalismo. Sua 

estrutura orgânica compõe-se de instituições comunitárias próprias ao mesmo tempo 

que poderá funcionar como sede de relações de cooperação intergovernamental 

interestatais. Este fato torna a União Européia um construto político sui generis. Esta 

articulação, entre política interestatal e política comunitária, produziu um mecanismo 

complexo, cujo formato mais se assemelha à uma rede que à uma forma política 

organizada hierarquicamente (PFETSCH, 2002, p. 118).  

 Os órgãos comunitários, representativos da União Européia, exprimem, no 

âmbito de suas competências e na conformidade com o Direito Comunitário, suas 

vontades, que são distintas daquelas originadas dos Estados que as constituíram. 

Estes órgãos podem ser: órgãos de direção política; órgãos de direção, decisão e 

execução; órgãos de controle; e órgãos auxiliares, consultivos, administrativos e de 

apoio (CAMPOS, 2002, pp. 64-65).    

Após várias fusões e modificações nos Tratados que instituem a União 

Européia e determinam seu funcionamento, chegou-se a sete instituições 

comunitárias primárias que asseguram as tarefas confiadas a União. Estas estão 

determinadas no artigo 13o do atual TUE:  
Artigo 13. o TUE 
 
1. A União dispõe de um quadro institucional que visa promover os seus 
valores, prosseguir os seus objectivos, servir os seus interesses, os dos 
seus cidadãos e os dos Estados-Membros, bem como  assegurar a 
coerência, a eficácia e a continuidade das suas políticas e das suas 
acções.  
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As instituições da União são:  
— o Parlamento Europeu,  
— o Conselho Europeu,  
— o Conselho,  
— a Comissão Europeia (adiante designada «Comissão»),  
— o Tribunal de Justiça da União Europeia,  
— o Banco Central Europeu,  
— o Tribunal de Contas.  

 
 Contudo, diferente do sistema organizacional estático, baseado em pesos e 

contrapesos de poder, o sistema europeu deve ser considerado um sistema 

dinâmico, já que muitas de suas instituições detêm poderes legislativo, executivo 

e/ou  judicial dependendo da área de atuação a qual se refere. Uma breve síntese 

de suas disposições legais encontra-se presente no Anexo 04 (CRAIG e DE 

BÚRCA, 2003, p. 54). 

 Para atribuir uma maior legitimidade aos seus órgãos comunitários, a União 

no referido tratado, expôs o seu funcionamento ligando-o ao necessário sistema 

democrático que deverá existir dentro dos Estados membros. O primeiro artigo do 

TUE já determina que as decisões serão tomadas de forma mais aberta e próxima 

dos cidadãos que possível, fato que já demonstra o interesse democrático do bloco. 

Esta afirmação repete-se no art. 10o inc. 3 do TUE, ao afirmar que esta aproximação 

tem como objetivo fazer com que os mesmos participem da vida democrática da 

União.  

 Mais adiante, o texto passa a narrar as formas através das quais ele 

protegerá os princípios democráticos. Determina-se o âmbito de ação da União 

aplicando a ideia de competências atribuídas e do uso dos princípios de 

subsidiariedade e proporcionalidade nas competências compartilhadas (art. 5o do 

TUE). O funcionamento da União baseia-se na democracia (art. 10o inc. 1 do TUE), 

portanto no que tange a ação em competência atribuída à União, a representação 

democrática do povo se fará através do seu Parlamento Europeu e o que tange a 

representação dos Estados-Membros deverá ser feito através do seu Chefe de 

Estado ou Governo e no Conselho (art. 10o inc. 2 do TUE). Existe a possibilidade, 

inclusive, de direito de petição à Comissão Europeia, por parte de um grupo de 

cidadãos (um milhão deles, distribuídos pelos Estados-membros). 

 No que tange a participação conjunta das instituições democráticas europeias 

e nacionais, o art. 12o descreve como deverá ser feita a cooperação dos 

parlamentos nacionais com a União. Estas políticas descritas neste artigo dizem 
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respeito às competências nacionais, que poderão encontrar na União espaço para 

agirem de forma cooperada e intergovernamental.   

Feita a apresentação dos primeiros artigos deste tratado, chega-se a 

conclusão de que mesmo antes de apresentar as suas instituições, geradas por 

meio da ideia da soberania compartilhada, é interesse da União Europeia montar 

seu sistema orgânico sobre a ideia de democracia. A base de um sistema político de 

vertente democrática é o destinatário da ação política: o cidadão. O sistema 

institucional político europeu não é fácil de ser compreendido, já que o cidadão 

europeu é simultaneamente cidadão de um Estado membro.   

O Parlamento Europeu em conjunto com o Conselho exercem a função 

legislativa e a orçamental (art. 14o do TUE). O Parlamento, é composto por 

representantes dos cidadãos da União, não devendo superar os setecentos e 

cinqüenta parlamentares e um presidente. A representação mínima por Estado é de 

seis parlamentares e a máxima de noventa e seis lugares, devendo a quantidade de 

representares por Estado seguir uma ordem proporcional. Seus membros são eleitos 

pelo sufrágio universal direto, livre e secreto por um mandato de cinco anos. Ele 

exerce a função de controlar politicamente o Conselho.  

O artigo 15 do TUE determina as atribuições do Conselho Europeu. Ele não 

exerce função legislativa. Além de adotar por unanimidade a composição do 

Parlamento após sua composição, o Conselho Europeu dá à União os impulsos 

necessários ao seu desenvolvimentos e define as suas orientações e prioridades 

políticas gerais da União.  O Conselho Europeu é o órgão de direcionamento político 

da União, sendo formado pelos Chefes de Estado ou de Governo dos Estados-

membros  e seu presidente (art. 15o inc. 2 do TUE). Este presidente é eleito pelo 

próprio Conselho Europeu, com a função de orientar e dinamizar os trabalhos do 

mesmo, facilitando a coesão e o consenso no seu âmbito (art. 15o inc. 6 do TUE). 

O Conselho, segundo o art. 16o do TUE, exercerá a função legislativa e 

orçamental em conjunto com o Parlamento Europeu. O Conselho é formado pelos 

governos nacionais e divide-se em conselhos setoriais liderados pelos ministros 

nacionais dos departamentos análogos (como por exemplo o de agricultura liderado 

pelos respectivos ministros de agricultura nacionais).  Este mesmo conselho tem 

funções ora executivas ora legislativas, votando por maioria ou por unanimidade (de 

acordo com o tema), sendo responsável também pela formação da Comissão 



 93

Europeia e da escolha de seu presidente. O Conselho representa os Estados 

Nacionais na estrutura governamental da União Europeia.  

 Neste órgão, tendo em vista o objetivo de se respeitar a distribuição 

populacional e geográfica da União, passa-se a partir do dia 1o de novembro de 

2014, a entender maioria qualificada como pelo menos, 55 % dos membros do 

Conselho, num mínimo de quinze, devendo estes representar Estados Membros que 

reúnam, no mínimo, 65 % da população da União (art. 16o inc. 4).  

 A Comissão, regida pelo art. 17o do TUE, é composta por um representante, 

chamado de comissário, de cada um dos vinte e cinco países membros. Contudo, a 

partir de 1o de novembro de 2014, ela será composta por um número de membros 

correspondentes a dois terços do número de Estados-membros, que deverão ser 

escolhidos pelo Conselho Europeu, de forma rotativa e apta a representação da 

totalidade de Estados membros, de forma tal que não haja a diferença entre o 

número total de mandatos exercidos pelos nacionais de dois Estados-Membros 

nunca pode ser superior a um (art. 244o do TFUE). O mandato da Comissão é de 

cinco anos.  

 Ela deve agir com total independência dos Estados-membros da União. A 

Comissão responsabiliza-se pela iniciativa legislativa de uma série de normas e é 

controlada pelo Parlamento. É o principal órgão executivo e representante  da União 

Europeia. Ela promove o interesse geral da União, tomando as iniciativas para esse 

efeito. Ela executa o orçamento, Exerce funções de coordenação, de execução e de 

gestão em conformidade com as condições estabelecidas nos Tratados Com 

exceção da política externa e de segurança comum e dos restantes casos previstos 

nos Tratados, a Comissão assegura a representação externa da União. 

 O Tribunal de Justiça da União Europeia funciona como instancia judicial 

máxima no que tange aplicação e interpretação do Direito Comunitário. Ele inclui o 

Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral e os tribunais especializados. Segundo o art. 

19o do TUE, os Estados-Membros devem estabelecer as vias de recurso 

necessárias para assegurar a tutela jurisdicional efetiva deste tribunal nos domínios 

abrangidos pelo direito da União. O Tribunal Geral é composto de, pelo menos, um 

juiz por Estado-Membro.  

Para se compreender o funcionamento deste sistema institucional deve-se 

ligar o cidadão (sujeito passivo da ação política) ao governante (sujeito ativo da ação 

política) e desenhar o input e output desta relação.  
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Em um sistema político comum, o vinculo político que se estabelece entre 

governante e governado é visto de forma clara através de eleições e formas simples 

de responsabilização eleitoral. Em um sistema como o que se apresenta na União 

Europeia este vinculo é mais difícil de ser apreciado. Contudo, a representação 

democrática direta não é a única forma de governação internacional contemporânea. 

A accountability pode ser criada às sombras das eleições (KEOANE, NYE, 2001, p. 

3). 

Enquanto age de forma passiva, sendo destinatário da ação política, este 

cidadão interage de forma ativa fazendo demandas ao sistema através de quatro 

canais: eleições nacionais, eleições européias, por seus partidos políticos e grupos 

de interesse e por ações legais em tribunais nacionais e europeus. Os cidadãos em 

eleições nacionais determinam quem serão os responsáveis pela formação e 

composição do Conselho Europeu e em eleições européias determinam a formação 

do Parlamento Europeu. Estes mesmos também podem formar ou filiarem se a 

partidos políticos ou grupos de interesses que interferem na formação de políticas, 

sendo os partidos também responsáveis pela eleição nacional e europeia de seus 

representantes. Por fim poderão utilizar-se do sistema jurídico para assegurar o 

cumprimento dos dispositivos legais comunitários.   

 A produção destas instituições poderá ser resultante de dois processos. O 

primeiro, semelhante ao procedimento federal, tem iniciativa na Comissão, que 

funcionará como executivo, e sua aprovação é bicameral, passando pelo Parlamento 

Europeu e Conselho. Observa-se a aprovação de políticas regulatórias e 

orçamentárias ter sempre este procedimento, tendo efeito direto, imediato e 

supremo, podendo ainda ser revisada judicialmente no Tribunal de Justiça.  

 O segundo procedimento, utilizado para as políticas intergovernamentais, 

utiliza o Conselho como poder legislativo e executivo. Por ser intergovernamental, os 

demais órgãos europeus tem função meramente consultiva. 

 A dinâmica de separação de poderes institucionais não é necessariamente 

um atentado à soberania dos países membros, já que se pode observar a clara 

representação das diversas instâncias participantes dentro deste modelo. Enquanto 

a Comissão e o Parlamento representam em conjunto a supranacionalidade, o 

Conselho leva para o supranacional aquilo que é de interesse nacional. Este balanço 

entre categorias verticais vê-se presente quando as decisões Europeias precisam 
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necessariamente ser aprovadas por representantes dos governos nacionais, que por 

sua vez tem legitimidade política incontestável.  

Este ideal político, no caso de decisões por unanimidade, coloca os interesses 

nacionais no topo das prioridades, tendo em vista que o Estado apenas submeter-

se-á ao domínio legislativo supranacional se assim consentir. Contudo, a maior parte 

das deliberações ocorre por maioria qualificada, sem a qual o processo de 

integração não conseguiria fluir (como se demonstrou, na etapa histórica, no 

momento de aprovação do Ato Único Europeu). Neste caso, de deliberações 

compostas por maiorias, o Conselho de Ministros comporta-se de forma a dobrar a 

resistência de alguns Estados relutantes, que por sua vez, no viés político, recebem 

garantias de compensações futuras.  

 Não há um esvaziamento do poder dos Estados Membros. Os governos 

destes tem mais legitimidade democrática do que a Comissão Européia, já que 

aqueles tem uma relação eleitoral direta e estes indireta para atuação no plano 

supranacional.  

 A aplicação do princípio de subsidiariedade permite a ação supranacional 

apenas quando os governos indicam que as matérias levadas ao supranacional não 

conseguiriam resultados efetivos se decididas nacionalmente. Contudo, isto não 

representa necessariamente uma perda de controle, já que os executivos nacionais 

ainda se responsabilizam quando atuando nas esferas supranacionais e prestando 

contas para os legislativos domésticos destes atos (VILA MAIOR, 2008, p. 301).  

 Há quem defenda que esta ação causa uma emancipação do poder executivo 

através do supranacional, gerando uma cidadania amputada e uma liberação do 

escrutínio parlamentar doméstico. Porém, enquanto houver a necessidade de 

prestação de contas aos órgãos políticos doméstico de proteção da soberania 

popular, que por via de regra são os seus parlamentos, ainda se pode compreender 

uma relação legítima de poder. Em última instância, como já fora mencionado, ainda 

existirá a possibilidade da ação política através do poder judiciário.     

Denominar a relação institucional europeia como democrática ainda é muito 

arriscando, tendo em vista o fato de que o sistema que se analisa ainda é de criação 

muito recente. Negando a possibilidade de existir democracia além do Estado-

nação, Robert Dahl alerta que deverá haver cautela quando da transferência de 

autoridades para instituições internacionais. Antes de fundamentar o por quê de seu 

descrédito, Dahl situa a democracia sobre um tripé composto pela lei do povo 
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(demos), um governo que seja responsivo e accountable e com uma autoridade 

soberana que decide matérias políticas importantes diretamente em assembléias ou 

indiretamente através de representantes (estes selecionados por sorteio ou 

eleições). Também permite que haja uma visão da democracia como um corpo 

extensivo de direitos, porém descarta este modelo, reconhecendo que a primeira 

visão é mais familiar. Ao dizer que irá utilizar um padrão que possibilite ver a 

democracia como um sistema de controle popular sobre políticas e decisões 

governamentais, adianta: não haverá governo em instituição internacional que se 

reconheça neste modelo (DAHL in SHAPIRO e HACKER-CORDÓN, 1999, p. 20). 

A accountability é elemento necessário para a constituição de uma instituição 

democraticamente aceita e portanto legítima. Lembrando que a legitimidade implica 

na aceitação do ator submetido ao processo governamental que o mesmo é 

propriamente autoritário.  

 
Instituições internacionais tem pouca chance de se beneficiarem da 
legitimidade simbólica, afetiva ou tradicional.Os seus defensores parecem 
justificá-las em termos de eficácia aparente: a função essencial que elas 
têm em  promover cooperação internacional providenciando bens públicos 
globais. Tal justificação é importante, porém raramente suficiente na era 
democrática. No mundo atual existe uma demanda geral por accountability. 
Para que instituições internacionais sejam legítimas, o desafio da 
accountability precisa ser confrontado45 (KEOANE, NYE. 2001, p.1). 

 

Não havendo mais esta relação simétrica e congruente entre os atores 

responsáveis pelas decisões políticas e aqueles que são destinatários desta ação 

política, dois problemas surgem. O primeiro diz respeito ao input, ou seja, quem são 

os constituintes destes atores, enquanto o segundo diz respeito ao output, que 

materializa-se nas ações de fato destes atores (HELD, 1996, p. 335).  

Tanto como a representação, a accountability em nível global requer novas 

formas de análise, já que desde o início não se pode identificar de forma clara quem 

é o público, ou aqueles que estariam delegando poder. Concebem-se sete 

mecanismos de accountability alternativos, que não aquele derivado de uma relação 

eleitoral, para governos globais, são estes: accountability hierárquica, supervisora, 

                                            
45 Tradução livre do autor, originalmente: International institutions have little prospect of benefiting 

from symbolic, affective or traditional legitimacy. Their defenders tend to justify them in terms of their 
apparent efficacy: the essential role they play in promoting international cooperation and providing 
global public goods. Such a justification is important, but rarely sufficient in a democratic era. In 
today’s world, there is also a widespread demand for accountability For international institutions to 
be legitimate, the challenge of accountability must be confronted. 
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fiscal, legal, de mercado, horizontal (ou de parceiros) e de reputação pública 

(GRANT, KEOANE. 2004, p. 33).  

Destas sete destaca-se a accountability legal, encontrada no modelo 

desenhado pela União Europeia, que refere-se à imposição dos detentores de poder 

limitarem-se a regras formais e estarem prontos para justificar suas ações nestes 

termos frente a cortes e tribunais internacionais. Apesar de suas ações serem 

discricionárias, estas estarão limitadas pelo escopo legal. Lembre-se que a 

accountability legal é própria das democracias constitucionais, restringe-se ao estrito 

cumprimento da lei, porém é um forte mecanismo de controle governamental. 

Como a União Européia é uma construção política única, nela não se deve 

projetar as instituições políticas que legitimam a democracia nacional. Um novo 

contexto demanda um novo approach, uma nova transformação democrática requer 

então novos meios de legitimação para sanar a crise que até então se conceituou. 

 
Inicialmente, democratizar poder supranacional requer a cooperação entre 
instituições representativas nacionais e supranacionais. De um lado, a 
cadeia de accountability ligando o processo decisório nacional e 
supranacional precisa ser fortalecida. De outro lado, instituições 
representativas supranacionais precisam existir.  
 
Segundo, instituições representativas precisam ter capacidade de tomar 
para si a qualidade de guardiões do processo legislativo: nenhuma decisão 
vinculante pode ser aprovada sem ter sido aprovada em assembléia 
representativa ou sem ter sido mandada por um ato que estará sujeito a 
crivo de uma assembléia representativa.  
 
Terceiro, todas as instituições exercendo poder executivo precisam estar 
sujeitas a accountability democrática. Na base da análise que vem a 
seguir, identifica-se quatro passos através dos quais instituições 
parlamentares podem apertar os vínculos de controle do poder executivo: 
• Identificar poder executivo e personificar responsabilidade; 
• Impor transparência e reportar obrigações; 
• Permitir que haja mecanismos de accountability em prol de 
instituições representativas; 
• Democratizar demissões e indicações;46 (CRUM, 2005, p. 461) 

                                            
46 Tradução livre do autor, originalmente: First, democratising supranational power requires the 

interplay between national and supranational representative institutions. On the one hand, the chain 
of accountability connecting national and supranational decision-making needs to be strengthened. 
On the other hand, separate supranational representative institutions need to be put in place. 
Second, representative institutions need to be enabled to take up their classical role of gatekeeper of 
the legislative process: no binding decision can be passed adopted without it having been approved 
by a representative assembly or without it having being mandated by an act thus approved and 
being subject to scrutiny of the representative assembly. 

Third, all institutions exercising executive power need to be subject to democratic accountability. On 
the basis of the foregoing analysis, we can identify four steps through which parliamentary 
institutions can tighten their grip on executive power:  

• identifying executive power and personifying responsibility; 
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 A via accountability aparece duas vezes como importante fator para a 

legitimação democrática. Inicialmente, deve-se fortalecer a ligação de accountability 

entre instituições nacionais e comunitárias; em seguida, deve-se fortalecer essas 

mesmas relações desta vez entre o cidadão e o poder decisório, enriquecendo, 

portanto, a accountability democrática. 

 Uma forma de aproximar o cidadão do processo político é enquadrá-lo dentro 

da estrutura jurídica que o permeia.  O sistema legal é um instrumento que pode ser 

utilizado pelos cidadãos para controlar e redistribuir poder político, como se observa 

abaixo: 
O desenvolvimento de ações populares na forma de ‘reclamação 
constitucional’ (Verfassungsbeschwerde em alemão, amparo em 
espanhol) tem estabelecido, teoricamente falando, uma forma potente de 
franquiamento que dá ao cidadão ordinário um canal de participação na 
reconstrução constitucional.  Se pensarmos no impacto da regra da lei 
sobre a ordem política como uma abertura do acesso a justiça ordinária e 
constitucional, não podemos escapar da conclusão de que disto resulta 
uma significante redistribuição de poder na estrutura política. Dá poderes 
a juízes e cidadãos contra o governo e a classe política.  47 
(ARJOMAND, 2003, p. 28). 
 

 
 Neste mesmo sentido, o impacto da legalidade na estrutura política estende-

se além dos indivíduos, tornando a sociedade civil mais forte e possibilitando a ação 

de movimentos sociais e organizações não governamentais. A judicialização da 

política então pode ser considerada, pela sua força distributiva, como um vetor 

democratizante. 

 
Stone Sweet (2000: 21-2) define política constitucional de forma limitada 
como a regulação do processo decisório de oficiais públicos e outros 
indivíduos através da ‘ação legislativa de juízes constitucionais’. Parece ser 
preferível chamar isto de ‘judicialização da política’ enquanto deixando à 
política constitucional um significado macro-sociológico mais amplo, como 
política da reconstrução- seja na forma da construção de novas comunidades 
políticas, modernização ou transição à democracia- onde forças 

                                                                                                                                        
• imposing transparency and reporting obligations; 
• allowing for accountability mechanisms towards representative institutions; 
• democratising dismissal and appointment.  
47 Tradução livre do autor, originalmente: The development of actio popularis in the form of 

‘constitutional complaint’ (Verfassungsbeschwerde in German, amparo in Spanish) has established, 
theoretically speaking, a potent form of enfranchisement that gives the ordinary citizens a channel 
for participation in constitutional reconstruction. If we think of the impact of the rule of law upon the 
political order as the opening of access to ordinary and constitutional justice, we cannot escape the 
conclusion that it results in a significant redistribution of power in the political structure. It empowers 
both judges and the citizenry against the government and the political class. 
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sociopolíticas e interesses institucionais estão alinhados atrás de princípios 
heterogêneos e competitivos da ordem. 48(ARJOMAND, 1992, p.40). 

  

 

Assim o sendo, torna-se necessário desenhar o modelo de transferência de 

poderes políticos para o “governo comunitário”, para que assim possa-se vislumbrar 

a sua legitimidade normativa. Este modelo de transferências deve ser analisado sob 

a perspectiva de se considerar a União Europeia como uma quase federação, 

havendo a partir dai uma melhor compreensão de seu modelo de transferência de 

competências. 
 
4.5 O Poder judiciário da União Europeia 
 

Uma das principais razões para a judicialização de um sistema político, 

através da adoção de um sistema materialmente constitucional, é resolver um 

problema de ação coletiva. Diversos modelos teóricos podem ilustrar tal concepção, 

a perspectiva que cada um tomará estará de acordo com o plexo paradigmático no 

qual o modelo se apoiar. Dentro de um modelo institucionalista racional, a criação de 

institutos jurídicos como uma constituição e cortes contribuem para a segurança de 

que a ação em prol do interesse coletivo será mais vantajosa que aquela em favor 

de interesses individuais (devido às punições impostas pelo sistema que se cria). No 

sistema internacional pode-se aplicar o mesmo princípio. Os Estados criam um 

espaço jurisdicional integrado para assegurar a aplicação daquilo que eles acordam 

entre si, impondo sanções por via de um tribunal para aqueles que descumprem o 

acordado. Esta situação reduz o risco de uma ação não coletiva. Analisando esta 

situação, havendo um julgamento contrário aos interesses individuais de um Estado, 

explica CARRUBA por que ele tenderia a cumprir o comando judicial: 
 

Se um governo que nunca desobedece à lei e é pego fazendo isso, que o 
governo vai obedecer a um julgamento desfavorável. E a razão que o 
governo vai obedecer não é porque os governos não entendem o que está 

                                            
48 Tradução livre do autor, originalmente: Stone Sweet (2000: 21–2) defines constitutional politics 

narrowly as the regulation of decision-making by public officials and other individuals through ‘the 
rule making of constitutional judges’. It seems preferable to call this ‘judicial [ization of] politics’, 
while giving constitutional politics a broader macrosociological meaning as the politics of 
reconstruction – be it in the form of construction of new political communities, modernization or 
transition to democracy – where sociopolitical forces and institutional interests are aligned behind 
competing and heterogeneous principles of order. 
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acontecendo com eles, ou que os governos não poderia fisicamente 
desobedecer as decisões se eles escolheram, mas sim porque há um 
"custo legitimidade" para ser visto a desobedecer ao julgado . (...) 
 
O Tribunal de Justiça pode evoluir de um tribunal que não pode emitir 
decisões vinculativas para um que pode emitir decisões vinculativas porque 
os custos de legitimidade de ignorar as decisões judiciais podem surgir 
endogenamente (CARRUBA, 2003)49. 
 

Outros fatores levam a concluir por esta estabilidade, havendo portanto uma 

supremacia da lei comunitária e uma predileção à ótica externa. O Tribunal de 

Justiça Europeu é citado como um dos melhores exemplos de tribunais 

internacionais, principalmente devido à forma em que o mesmo trata o direito e 

produz sua jurisprudência nas comunidades européias. “Como o sistema jurídico da 

UE oferece o melhor exemplo de uma regra de direito internacional que trabalha, 

tornou-se o modelo utilizado na teorização sobre o direito internacional em outros 

contextos”50 (SHAPIRO, M.  et. Al., 2000, p. 04).  

Esta afirmação pode ser facilmente provada através da comparação da 

produtividade deste tribunal em relação aquela de outros tribunais internacionais. 

Um quadro comparativo quanto a natureza de alguns tribunais e suas produtividades 

encontra-se disponível no anexo 05.  

Quando tratando o TJUE, muitos autores lembram a metáfora do junk yard 

dog (cão de guarda do ferro velho), cujo dono solta a noite para proteger seu 

patrimônio. Nota-se que o dito cão poderá morder inclusive o seu dono, porém é um 

risco que vale a pena se correr. Assim, tendo relativa independência, estabeleceu-se 

o dito tribunal para resolver conflitos originários das várias instâncias de poder que 

compõem a União. Será mais favorável a todos em conjunto o caso em que a regra 

é obedecida pela unanimidade.  

 
Enquanto a sobrevivência do regime de base (por exemplo, a Constituição) 
é o preferido por cada titular de poder sobre a dissolução do acordo, cada 

                                            
49 Tradução livre do autor. Originalmente: If a government ever disobeys the law and is caught doing 
so, that government  will obey an adverse judgment. And the reason the government will obey is not 
because governments do not understand what is happening to them, or that governments could not 
physically disobey the rulings if they chose, but rather because there is a ‘legitimacy cost’ to being 
seen to disobey the courtruling. (…) 

 
The ECJ can evolve from a court that cannot issue binding rulings to one that can issue binding 
rulings because legitimacy costs from ignoring court rulings can arise endogenously. 
50 Tradução livre do autor. Originalmente: Because the EU legal system offers the best example of an 
international rule of law that works, it has become the model used in theorizing about international law 
in other contexts 
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um vai obedecer as regras e insistem que os demais titulares de fazê-lo 
também. Assim, quando o tribunal do acordo visa impor o cumprimento das 
regras em qualquer suporte recalcitrante, o tribunal será apoiado por todos 
os outros titulares e, finalmente, até mesmo pelo titular recalcitrante. O 
mesmo titular recalcitrante vai desobedecer o tribunal somente se este lhe 
impuser um custo sobre ele maior do que o benefício de permanecer no 
regime. (SHAPIRO, M.  et. Al., 2000, p. 04)51. 

 

Outro fator contribuinte é que para haver independência de fato do tribunal, 

este tem que ter liberdade para produzir comandos legais (na forma de 

jurisprudência) e colocar-se como última instância legal. Este modelo é utilizado por 

diversas instituições internacionais, dando relativa independência ao órgão de 

resolução de conflitos para que este mantenha a ordem e lhe dê continuidade.   

 
Legislar é tão intrínseco aos tribunais como é a resolução de conflitos. Para 
que um juiz tenha sucesso como um solucionador de conflitos, ele deve 
convencer o vencido no julgamento que ele perdeu não apenas porque ele 
o escolheu como o perdedor, mas porque ele violou uma norma jurídica 
preexistente. Na realidade, porém, às vezes não há nenhuma regra jurídica 
preexistente, que defina claramente os vencedores e os perdedores em um 
caso particular. Em tais casos, o juiz deve fazer uma nova regra legal 
fingindo que é pré-existe à contenda 52(idem). 

 

 Contudo, para que este tribunal seja estável, torna-se necessária a existência 

de um sistema jurídico institucionalizado o bastante para que se possa utilizá-lo 

como instrumento de controle de ações políticas. Além deste sistema, também faz-

se necessária a existência de um sistema semelhante aquele de proteções 

constitucionais para que o tribunal possa assegurar a estabilidade da norma que o 

mesmo protege. Esta criação na seara transnacional europeia faz com que este 

espaço adquira características únicas a si, tornando este espaço comunitário 

complementar ao espaço constitucional doméstico, inclusive no que tange a 

proteção de direitos tradicionalmente protegidos pelas constituições domésticas.  

                                            
51 Tradução livre do autor. Originalmente: So long as the survival of the basic arrangement (e.g., 
constitution) is preferred by each power holder over the dissolution of the arrangement, each will obey 
the rules and insist that other holders do so as well. Thus when the court of the arrangement seeks to 
impose compliance with the rules on any recalcitrant holder, the court will be supported by all other 
holders and ultimately even by the recalcitrant holder. Even the recalcitrant holder will disobey only if 
the court should seek to impose a cost on it higher than the benefit of remaining in the arrangement. 
 
52 Tradução livre do autor. Originalmente: Law making is as intrinsic to courts as is conflict resolution. 
In order for a judge to succeed as a conflict resolver, she must persuade the loser at trial that he has 
lost not simply because the judge has chosen him as the loser but because he has violated a pre-
existing legal rule. In reality, however, there sometimes is no pre-existing legal rule that clearly defines 
the winners and losers in a particular case. In such instances, the judge must make a new legal rule 
herself while pretending that it pre-existed the litigation. 
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 O Tribunal de Justiça Europeu é composto por vinte e sete juízes53, um 

advindo de cada Estado-membro, e é assistido por oito advogados gerais, que 

participam formulando conclusões fundamentadas sobre as causas que, nos termos 

do Estatuto do Tribunal de Justiça, requeiram a sua intervenção54. O número de 

advogados-gerais pode ser ampliado caso o Conselho delibere por unanimidade.  

 Os juízes e os advogados-gerais do Tribunal de Justiça são escolhidos de 

entre personalidades que ofereçam todas as garantias de independência ao tribunal 

e que reúnam condições exigidas, nos respectivos países, para o exercício das mais 

altas funções jurisdicionais ou que sejam jurisconsultos de reconhecida 

competência. Estes juízes são designados de comum acordo pelos Governos dos 

Estados-Membros, para mandatos de seis anos, renováveis. Estes juízes elegem 

dentre si seu presidente, com um mandado de três anos55. 

 A missão deste Tribunal é de assegurar o respeito do direito na interpretação 

e aplicação dos Tratados que instituem as Comunidades Européias, bem como das 

normas jurídicas adotadas pelas instituições comunitárias competentes. Para tanto, 

a este tribunal foi atribuída ampla alçada jurisdicional, que se resume na 

competência para julgar: os recursos de anulação ou das ações por omissão 

intentadas por um Estado-Membro ou por uma instituição; das ações de 

incumprimento contra os Estados-Membros; os reenvios prejudiciais; e os recursos 

de decisões do Tribunal Geral56. Estes tipos de ação serão discutidos mais adiante. 

O procedimento simples encontra-se resumido em tabela no anexo 06.  

 Além deste tribunal, existem dois outros órgãos jurisdicionais que lhes são 

hierarquicamente inferiores no âmbito comunitário. O Tribunal Geral, antigo Tribunal 

de Primeira Instância, tem composição semelhante ao Tribunal de Justiça (contudo, 

sem ter advogados gerais) e é competente para as mais diversas ações57. Suas 

                                            
53 Determinação consoante à regra do artigo 254 do TFUE e do Estatuto do Tribunal (Protocolo No. 3 
Anexo ao TFUE).  
54 Determinação consoante à regra do artigo 252 do TFUE. 
55 Determinação consoante às regras do artigo 253 do TFUE. 
56 Determinação consoante às regras dos artigos 267 e seguintes do TFUE.  
57 O Tribunal Geral é competente para conhecer: 

• das ações e recursos interpostas pelas pessoas singulares ou coletivas contra os atos das 
instituições e dos órgãos e organismos da União Europeia (de que sejam destinatárias ou que lhes 
digam direta e individualmente respeito), bem como contra os atos regulamentares (que lhes 
digam diretamente respeito e não necessitem de medidas de execução) ou ainda contra uma 
abstenção destas instituições, órgãos e organismos. Trata-se, por exemplo, do recurso interposto 
por uma empresa contra uma decisão da Comissão que lhe aplica uma multa pecúniaria;  
• dos recursos interpostos pelos Estados-Membros contra a Comissão; 
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decisões são recorríveis ao Tribunal de Justiça no prazo de dois meses, apenas 

para a apreciação de questões de direito. O Tribunal da Função Pública, segunda 

corte especializada, é a jurisdição destinada ao domínio do contencioso entre a 

União e seus agentes, em primeira instância, no que diz respeito ao exercício de sua 

função pública. O artigo 257 do TFUE ainda autoriza o Parlamento Europeu e o 

Conselho, em seu processo de codecisão, a criarem novos tribunais especializados 

e redigirem seus estatutos.  

 

                                                                                                                                        
• dos recursos interpostos pelos Estados-Membros contra o Conselho em relação aos atos 
adotados no domínio dos auxílios de Estado, às medidas de defesa comercial (dumping) e aos 
atos através dos quais o Conselho exerce competências de execução;  
• das ações destinadas a obter o ressarcimento dos danos causados pelas instituições da 
União Europeia ou pelos seus agentes;  
• das ações emergentes de contratos celebrados pelas União Europeia, que prevejam 
expressamente a competência do Tribunal de Primeira Instância;  
• dos recursos em matéria de marcas comunitárias;  
• dos recursos, limitados às questões de direito, contra as decisões do Tribunal da Função 
Pública da União Europeia; 
• dos recursos interpostos contra as decisões do Instituto Comunitário das Variedades 
Vegetais e da Agência Europeia das Substâncias Químicas. 
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5.0   O SISTEMA JURÍDICO E CONSTITUCIONAL DA UNIÃO EUROPEIA 

 

5.1 Constitucionalismo Transnacional: Pressupostos teóricos 
 
 A ideia presente no processo de integração europeu nunca foi imediatista. 

Desde a declaração Schuman, que anunciou ao mundo em 1950 a intenção de se 

criar uma organização como a União Europeia, que já se sabia que o processo 

deveria ser gradual. Dizia esta declaração que “A Europa não vai ser feita de uma só 

vez, ou de acordo com um plano único. Ela vai ser criada através de sucessos 

concretos, que criarão primeiro uma solidariedade de fato” (Schumann).   

 A história jurídica internacional, e do surgimento de um constitucionalismo 

internacional, está intercalada com a história do constitucionalismo nacional. Mesmo 

que se afirme que o constitucionalismo opera apenas no âmbito do Estado, não 

seria prudente negar a constatação de que este é o padrão de compreensão 

dominante para a limitação do seu poder soberano. Os Estados são o protótipo de 

referência para a compreensão de atores políticos e o seu sistema constitucional 

seria a referência da estabilização destes. A ideia do constitucionalismo gira em 

torno dos processos de criação, limitação, identificação e projeção do poder do 

Estado. Ela é o padrão axiológico de valores empíricos que possibilitam o contexto 

ideológico onde surgem e desenvolve-se a função constitucional (TSAGOURIAS, 

2007, pp. 1-6).  

 A ideia do sistema internacional é ligada com o seu surgimento no contexto 

Vestefaliano, com o surgimento dos Estados soberanos e sua constante luta por 

autodeterminação e por paz. Depois de enfrentar momentos de guerra 

devastadores, o surgimento de movimentos humanitários é um dos principais sinais 

da necessidade de se conter, mais uma vez o poder soberano dos Estados. Esta 

ideia é a que se liga ao constitucionalismo nacional. A ideia de um 

constitucionalismo internacional liga-se a necessidade de se conter os impulsos 

negativos dos Estados nacionais, diminuindo o seu poder soberano  através de um 

contexto estável que possibilite um sistema legal próspero que viabilize inclusive a 

proteção destes direitos. Criar um sistema constitucional transnacional europeu 

seria, neste sentido, contribuir para a tese de que os Estados estariam rejeitando a 

sua bagagem histórica para construir um novo sistema legal com um fundamento 

tecnocrático e funcional. Segundo WEILER, o constitucionalismo transnacional, que 
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cerca a União Europeia, é justamente o que a diferencia de qualquer outra 

organização internacional. É este constitucionalismo que a levará a legitimidade e 

integridade (1999, pp. 10-12 e WARD, 2001, pp. 25-28).   

Assim sendo, surge na Europa uma nova modalidade de constitucionalismo, 

capaz de formular seu próprio significado. Os novos debates desta nova vertente 

constitucional transnacional não seriam os mesmos que os presentes nos sistemas 

domésticos de seus criadores. A ideia de um constitucionalismo transnacional aqui 

identifica-se tanto com a ideia de um constitucionalismo supranacional quanto de um 

constitucionalismo plural.   

Identifica-se na literatura o uso das três expressões em sentidos 

semelhantes. O ideal de “constitucionalismo transnacional”, utilizada como tradução 

a expressão transnational constitutionalism, é típico da literatura constitucional 

europeia e americana em língua inglesa. Este termo esta presente em diversos 

artigos produzidos neste âmbito, tendo como principal referência a publicação 

organizada por TSAGOURIAS58. A expressão  “constitucionalismo supranacional” 

está presente na obra de NEVES59 (2007, p. 99) em sentido semelhante, 

identificando este como a força ou processo através do qual se formou a 

constituição transversal europeia. Esta constituição transversal, formada a partir dos 

tratados constitutivos da União Europeia, seria uma das modalidades de 

transconstitucionalismo, que por sua vez identificaria a ideia de comunicação entre 

ordens de natureza constitucional. Por fim, a expressão constitucionalismo plural, 

presente na obra de MADURO60 (2006), representa a mesma ideia, contudo 

enfatizando que a natureza formadora deste texto constitucional europeu 

internacional ocorre em contraponto às constituições nacionais, bebendo inclusive 

de sua legitimidade. As três expressões tem significado semelhante, por referirem-se 

ao mesmo fenômeno. Contudo cada qual valoriza um aspecto diferente do 

fenômeno. A ideia de Constitucionalismo Transnacional, presentes em 

TSAGOURIAS, direciona-se especificamente a existência do fenômeno 

constitucionalista no âmbito internacional, independente desta ideia ser ou não 

simultânea no âmbito nacional. O Transconstitucionalismo de NEVES inclui em seu 
                                            
58Obra: Transnational Constitutionalism: international and European Perspectives. Constitucionalismo 
Transnacional: perspectivas Europeia e internacional. Publicada pela Cambridge University Press no 
ano de 2007.  
59 Obra: Transconstitucionalismo, publicada pela editora Martins Fontes no ano de 2009.  
60 Obra: A Constituição Plural: Constitucionalismo e União Europeia, publicada pela editora Princípia 
no ano de 2006.  
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significado também a ideia de comunicação entre textos constitucionais nacionais. A 

expressão constitucionalismo plural, de MADURO, aparenta ser a mais completa, já 

que identifica o fenômeno em níveis plurais, simultâneos no Estado e na União 

Europeia, que se comunicam e se legitimam. As três expressões compartilham, 

contudo, a ideia de existência do fenômeno constitucional no âmbito internacional, o 

que as aproxima muito mais do que as suas nuances específicas as afastam.  

Independente do nome que se tome, a razão de ser deste constitucionalismo 

de origem internacional é semelhante a de seu correspondente nacional, contudo 

busca-se, ao descrever o surgimento desta nova forma constitucional no contexto 

integrado europeu, compreender a sua natureza específica, o telos do seu 

constitucionalismo, a função de suas instituições judiciárias e as relações entre esta 

nova ordem e as ordens nacionais (TSAGOURIAS, 2007, pp, pp. 7-9). 

 A tendência a comparar as instituições Europeias e seu sistema normativo 

com aquele de um Estado decorrem do fato de que o propósito central desta União 

tem sido sempre o de uma aproximação cada vez maior e sempre gradual, fato que 

a leva a sua natureza a cada vez mais a assemelhar-se daquela de um Estado 

(ELEFTHERIADIS, 2007, p. 44). Uma vez formada a sua estrutura federal, segundo 

Habermas, poderá ver-se a aceleração do processo de criação de uma esfera 

pública Europeia (HABERMAS, 2001, p. 58).  

 Nota-se dentro daquela construção institucional que como em federações, 

respeita-se os princípios da representação democrática proporcional e formal, ou 

seja, respeita-se no sistema de ação coletiva (de soberanias compartilhadas) o 

quantitativo populacional e de Estados presentes na União. Contudo, as áreas nas 

quais este o modelo de ação aplica-se devem estar determinadas no texto do 

tratado constitutivo (TUE), o que mesmo assim corrobora para a compreensão de 

sistema político federado e de organização de tipo constitucional. Esta afirmação 

prova-se pela constatação de que não há uma hierarquia de poderes institucionais 

uniforme, mas tal como em uma federação a distribuição de poder entre União e 

Estados segue determinações explícitas do TUE, princípios também instituídos por 

este tratado e as conclusões de seu tribunal (ELEFTHERIADIS, 2007, p. 69).  

 O processo político pelo qual passaram os Estados membros da União 

Europeia durante a sua criação e desenvolvimento não é típico de Estados que 

desejam criar simplesmente uma organização internacional. A idealização de um 

sistema constitucional presente na União Europeia encontra grande apoio também 
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no fato de que existe uma razão constitucional presente em seu sistema normativo. 

O ideal constitucional gera todo o sistema operacional de governação presente na 

União. Este ideal é o que, essencialmente, diferencia a União Europeia de outros 

sistemas transnacionais ( WEILER, 1999, p. 221).  

 

  

5.2 A relação entre as ordens normativas doméstica e internacional na União 
Europeia 
 
 Defende-se que uma das conseqüências da internacionalização do sistema 

econômico mundial e da redução dos poderes soberanos do Estado, devido a 

erosão sofrida por este face as novas políticas globais, é a substituição da ideia de 

governo pela ideia de governação. A regulamentação em diversas áreas não 

estatais tangem a regulamentação através da lex mercatoria, gerando inclusive a 

privatização das instâncias normativas (ROSENFELD, 2008, p.415). 

Os processos decorrentes das interferências internacionais no âmbito estatal 

fazem com que o mesmo recorra a organismos especializados para a resolução de 

questões específicas que estão fora de seu alcance em ação singular. A 

necessidade de se regulamentar de forma homogênea para facilitar o comércio 

internacional, por exemplo, gera a erosão do exercício de uma competência 

doméstica para um organismo especializado (que poderá ser a Organização Mundial 

de Comércio). A incapacidade da comunidade internacional de manter-se em paz 

gera a necessidade da criação de fóruns de debate e esferas de proteção 

internacional desvinculadas do Estado singular e representantes da coletividade 

(como a Organização das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos 

ou o Tribunal Europeu de Direito Humanos). Esta realidade cria um sistema legal 

multifacetado, em diversos níveis, gerando a necessidade de se desenvolver 

técnicas de conversão e harmonização destes espectros normativos distintos.  
 
A diminuição da capacidade regulatória do Estado com a emergência de 
novos problemas globais relaciona-se, paradoxalmente, com o incremento 
das tarefas que se apresentam ao Estado em face dos novos desafios da 
sociedade mundial. (...) o que tem ocorrido é o entrelaçamento das ordens 
estatais internacionais, supranacionais, transnacionais e locais no âmbito do 
sistema jurídico mundial de níveis múltiplos, a partir do qual se tem 
desenvolvido o transconstitucionalismo da sociedade mundial (NEVES, 
2009, p. 34).   
 



 108

 
 A governação multifacetada é um desdobramento da mudança de paradigma 

de Estado, determinando uma nova versão de ação estatal tanto no âmbito público 

quanto privado. A fragmentação da esfera pública, decorrente da descentralização 

do poder regulador antes concentrado no Estado, fez com que surgissem não 

apenas novos tipos de regulação, como também de sistemas regulatórios. Esta 

transição gera uma maior participação, inclusive, das esferas privadas, que por sua 

vez requerem uma formalização destas novas práticas para que tenham uma maior 

segurança em suas relações (PICCIOTTO, 2008, p. 458).    

 A nova ordem mundial, decorrente deste crescimento de redes cooperativas 

entre governos e sociedades distintas, encontra-se diante de um problema de 

legitimidade política que vai de encontro também com os paradigmas democráticos 

de outrora. As relações jurídicas decorrentes desta nova realidade normativa plural 

precisam ser compreendidas dentro da sua desordem. Em obra homônima, 

SLAUGHTER (1997) definiu o que seria a “verdadeira nova ordem mundial”. Esta 

ordem decorre do crescimento de redes de cooperação entre governos que mantêm-

se legítima através do controle nacional da ação de seus governantes por seus 

constituintes. Nesta nova ordem haverá problemas de accountability, mas o quanto 

mais globais e transparentes forem estas ações mais legítimas e democráticas elas 

seriam. É a ideia de democracia vertical através dos Estados nacionais, que poderá 

legitimar inclusive a ideia de uma constituição supranacional. Nota-se que para que 

se dê maior transparência ao processo de formação deste novo espectro plural 

deve-se também dar maior destaque a interação sistêmica destes distintos 

espectros normativos legitimando-os. Esta nova ordem mundial também é 

mencionada na obra de NEVES (2009, p. 32) e é o sustentáculo da ideia de 

governação (ou governança) global capaz de formar o seu transconstitucionalismo. 

 
Os juízes estão construindo uma comunidade legal global. Eles 
compartilham valores e interesses baseados na compreensão da lei como 
adstrita e não divorciada da política e na sua visão como profissionais que 
devem isolar-se das interferências políticas. (...) Juízes nacionais e 
internacionais estão formando redes, tornando-se mais conscientes uns dos 
outros e que se tem um bem comum em risco. No nível mais informal de 
contato judicial haverá o conhecimento de decisões estrangeiras e 
internacionais e uma correspondência apta à citá-las. (SLAUGHTER, 1997, 
p. 186).  
 
A forma mais avançada de cooperação judicial é a parceria entre cortes 
nacionais e o tribunal internacional na União Europeia, onde o Tribunal de 
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Justiça Europeu trabalha com os tribunais nacionais onde houver questões 
de sobreposição do direito nacional e europeu (IDEM, p. 188).  

 

 Contudo, esta evolução mostra que a visão estadocêntrica não será o 

bastante para conter a emancipação destes novos espectros normativos. Tendo em 

vista que as novas redes substituem a ação do Estado, uma mudança paradigmática 

é necessária para que se possa estabelecer um tipo de constitucionalismo capaz de 

agir além do Estado e efetivo para a proteção de suas garantias (HAMAN e FABRI, 

2008, p. 481).  

O caso da União Europeia, mencionado em SLAUGHTER, comporta um 

sistema jurídico-político definido pela doutrina como sui generis ou único (situação 

decorrente de sua configuração entre Estado-Federado e Organização 

internacional), é claro exemplo desta modificação do sistema de governação do 

Estado e de convergência de normas que formam uma configuração plural. O 

Estado não estaria desaparecendo, mas se desagregando através do uso de 

políticas transnacionais que visam conter a perda de soberania (SLAUGHTER, 

1997, p. 185).  

A sobreposição normativa das ordens doméstica e internacional mostra-se 

cada vez mais um lugar comum no oeste do mundo globalizado. O modelo 

keynesiano-westefaliano mudou muito nos sessenta anos posteriores as grandes 

guerras, fazendo com que a fronteira daquilo que é norma do estado e entre estados 

torne-se cada vez mais tênue.  

 
Hoje, é uma suposição comum que as fronteiras da justiça mudaram 
consideravelmente ao longo dos últimos sessenta anos do pós-guerra. O 
"quadro keynesiano-Vestfaliano", que supõe que as questões da justa 
ordem das relações sociais - questões de representação equitativa, justa 
distribuição, o reconhecimento justo e um tratamento justo - foram 
devidamente colocadas e respondidas apenas dentro e, em menor grau, 
entre Estados soberanos com os territórios mutuamente excludentes, as 
populações, e as modalidades, é muito menos dominantes do que uma 
vez já foram. 
 
Da mesma forma, no registro correspondente legal, a ideia de que essas 
questões fundamentais da justiça surgem somente dentro do convencional 
e, convencionalmente separadas, as estruturas de direito constitucional 
(considerada como a lei do Estado keynesiano-vestfaliano) e do direito 
internacional (considerados como a lei entre estados keynesiano-
vestfalianos) é muito menos dominantes do que uma vez já foram. Além 
disso, esta diminuição da influência do quadro keynesiano-vestfaliano é 
evidente, mesmo e talvez sobretudo, entre os países do Ocidente, que 
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foram os criadores originais e exportadores deste quadro (WALKER, N. 
2008, p. 373)61. 

   

 A dita transformação é movida pelas forças antes mencionadas como vetores 

de globalização, que trazem em seu rol a mobilidade do comercio transnacional, o 

crescimento das políticas internacionais e inter-regionais, a fluidez das redes sociais 

e a maior proximidade e acesso a assimilação de outras culturas.  

 
Tais forças transformadoras incluem o aumento da mobilidade de capitais e 
do comércio transnacional, o crescimento do nível global, regional e outras 
instituições políticas transnacionais, o escopo maior e fluidez das redes 
sociais através de transportes e novas tecnologias da informação e da maior 
proximidade, acessibilidade e assimilação de outras culturas (IDEM, p. 
374)62. 

 

 

 No entendimento tradicional estatista vestefaliano, as relações entre tribunais 

são verticais se dentro de uma mesma ordem constitucional ou horizontais se entre 

ordens constitucionais distintas. Há dentro de uma ordem constitucional uma 

hierarquia de tribunais e de suas fontes de Direito, podendo haver dentro desta 

mesma ordem segmentos independentes de ordens legais domésticas distintas que 

não impõem posição hierárquica uma sobre a outra, simplesmente dividindo-se de 

acordo com as assunções interpretativas de aplicação de cada ordem. Nesta 

perspectiva aplicar-se-ia o Direito Internacional, que poderia ter autoridade imediata 

(teorias monistas) ou mediata (teorias dualistas) no ordenamento doméstico, sob os 

auspícios de tribunais domésticos e disposições constitucionais de jurisdição. O 

metaprincípio da autoridade do Estado permanece tanto no monismo quanto no 

                                            
61 Tradução livre do autor. Originalmente: Today, it is a commonplace assumption that the frontiers of 
justice have shifted considerably over the last sixty postwar years. The  “ Keynesian-Westphalian 
frame, ”  which supposed that questions of the just ordering of social relations — matters of fair 
representation, fair distribution, fair recognition, and fair treatment — were properly asked and 
answered only within and, to a lesser extent, between sovereign states with mutually exclusive 
territories, populations, and governing arrangements, is far less dominant than once it was.  

 
Similarly, in the corresponding legal register, the idea that these key questions  of justice arise only 
within the conventional, and conventionally separate,  structures of constitutional law (considered as 
the law   of  the Keynesian- Westphalian state) and international law (considered as the law between  
Keynesian Westphalian states) is far less dominant than once it was. What is more, this decline in the 
influence of the Keynesian-Westphalian frame is evident even, and perhaps especially, among the 
countries of the West that were the original designers and exporters of that frame 
62 Tradução livre do autor. Originalmente: Such transformative forces would include increased capital 
mobility and transnational trade; the growth of global, regional, and other transnational political 
institutions; the increased scope and fluidity of societal networks through new transport and 
information technologies; and the greater proximity, accessibility, and assimilation of other cultures. 
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dualismo sob a égide da mesma concepção Keynesiana Vestefaliana de Estado, 

sendo a distinção matéria constitucional do Direito do Estado (WALKER, N. 2008, p. 

378). 

 
Enquanto o sistema feudal era monista, o sistema de estado-nação era 
dualista, caracterizado pela dicotomia do direito internacional contra a 
legislação nacional, direito público versus direito privado e direito versus não-
direito. O pós-industrializado ou a sociedade “pós-moderna" implica um 
sistema mais pluralista, envolvendo a globalização, a regionalização, bem 
como a localização. Estamos diante de uma colcha de retalhos de 
autoridades, em vez de apenas um governo nacional e de um legislador 
(ROSAS, 2007, p. 1)63. 

 

Monismo e dualismo devem deixar de existir como noções doutrinárias e 
teóricas para discutir a relação entre o direito internacional e o direito interno. 
Talvez eles possam continuar a serem úteis em que descreve uma 
disposição mais aberta ou mais hesitante em direção política do direito 
internacional. Mas por uma perspectiva científica, eles são zumbis 
intelectuais de outro tempo e deve ser colocados para descansar, ou serem 
"desconstruídos.” O entendimento geral das relações entre o direito 
internacional e o direito interno deve ser colocado em outra base conceitual 
(BOGDANDY, 2008, p. 397)64. 

 

 Havendo uma relação mais densa entre as ordens legais doméstica e 

internacional, a concepção vestefaliana mostrou-se incapaz de abarcar os 

problemas epistemológicos a si apresentados. Mais uma vez, pressupondo-se que o 

Direito vem da capacidade normativa do Estado, a soberania faz com que crie-se 

uma ordem normativa interna autônoma, hierarquicamente superior a qualquer 

outra, e uma ordem externa, coordenada com outros Estados. O vácuo que se cria 

entre estas e a necessidade de compatibilizar ambas é uma necessidade cada vez 

mais crescente, devido ao crescimento das relações entre as duas ordens 

normativas. Esta situação comprova-se pelo surgimento de ordens normativas 

transnacionais dentro deste espaço de vácuo.      

 

                                            
63 Tradução livre do autor. Originalmente: While the feudal system was monist, the nation state 
system was dualist and  characterised by the dichotomies of international law versus national law, 
public law versus  private law, and law versus non-law. Post-industrialised or ‘post-modern’ society 
implies a more pluralist system, involving globalisation, regionalisation as well as localisation. We are 
facing a patchwork of authorities instead of just one national government and one legislature. 
 
64 Tradução livre do autor. Originalmente: Monism and dualism should cease to exist as doctrinal and 
theoretical notions for discussing the relationship between international law and internal law. Perhaps 
they can continue to be useful in depicting a more open or more hesitant political disposition toward 
international law. But from a scholarly perspective, they are intellectual zombies of another time and 
should be laid to rest, or  “deconstructed. ”  The general understanding of the relationship between 
international law and domestic law should be placed on another conceptual basis. 



 112

O internacional e o interno estão cada vez mais interligados. Especialmente 
na lei da UE, a distinção entre direito público e privado parece ser menos 
relevante. O fenômeno da "soft law" dilui a barreira entre a lei e a não-lei. (...) 
 
Não só houve um aumento no número de tais cortes e tribunais, mas alguns 
deles, como a Organização Mundial de Comércio (doravante "OMC"), painéis 
e do Órgão de Apelação e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
(doravante CEDH) estão longe de se queixar sobre a escassez de casos em 
seus boletos. (ROSAS, 2007, p. 2)65. 
 

 

 Uma nova concepção pós-vestefaliana exige que se desenhe um esquema de 

relacionamento entre ordens normativas adequado para sua realidade. Enquanto 

determina-se que o sistema nacional seja hospedeiro de um comando normativo 

oriundo de um sistema externo, procura-se configurar o mecanismo através do qual 

tal norma transita de um a outro (WALKER, N. 2008, p. 378)..  

 A princípio, poderá existir três formas de relação sistêmica, onde na primeira 

vê-se uma relação de produção normativa conjunta, em seguida haverá uma 

aproximação sistêmica prática e por fim uma apropriação horizontal entre ordens 

legais. No primeiro caso, cujo exemplo clássico seria a relação entre organismos 

internacionais e seus Estados criadores, nota-se a tridimensionalidade desta 

produção normativa. A princípio existe um texto congruente constitucional entre os 

Estados e o organismo que servirá como catalisador do processo legislativo 

internacional. Neste caso, a produção internacional poderá ser imediatamente 

vigente nos Estados destinatários da norma, vigente de forma mediata ou servir 

como base coordenada para a produção normativa posterior (IDEM). 

 Para tanto, dependendo do grau de densidade entre os sistemas, poderá a 

disposição de incorporação ser ditada pelo sistema externo, depender de um ato do 

sistema hospedeiro para sua incorporação ou servir como base de produção 

normativa posterior do sistema hospedeiro. No caso da União Europeia, onde nota-

se este tipo de densidade inter-sistêmica, existe uma relação de incorporação 

institucional onde os sistemas hospedeiros domésticos já dispõem em seus 

ordenamento provisões para que aquilo que for decidido no sistema externo seja 

                                            
65 Tradução livre do autor. Originalmente: The international and the internal are increasingly 
intertwined. Especially in EU-law, the  distinction between public and private law seems less relevant. 
The phenomenon of soft law  dilutes the barrier between law and non-law. (…) 
 
Not only has there been an increase in the number of such courts and tribunals but some of them 
such as the World Trade Organization (henceforth, “WTO”) panels and Appellate Body and the 
European Court of Human Rights (henceforth, “E.C.H.R.”) are far from complaining about a scarcity of 
cases on their dockets. 
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incorporado de tal forma a ser imediatamente parte do jus cogens doméstico. É uma 

relação de aproximação demasiadamente íntima entre os dois sistemas, presente 

em casos onde existe um forte controle do Estado também na determinação política 

do sistema externo. Apresenta-se esta hipótese como uma verdadeira extensão da 

jurisdição nacional devido a união da força política para a formação normativa. 
 
 A visão alternativa, comunidade, também rejeita o modelo clássico do direito 
internacional que celebra a soberania estatal, independência e autonomia e 
vê a regulação jurídica internacional fornecer uma arena "neutra" para os 
estados para processar suas próprias metas ("nacionais"), pautadas pelo 
poder e auto-interesse. A visão da comunidade é, ao contrário, premissa 
sobre a limitação, compartilhamento ou, a soberania na seleção de um 
número crescente de campos, ou reconhecimento, até mesmo celebrando a 
realidade da interdependência, em contraposição à ética exclusivista da 
autonomia estatal uma opção de uma comunidade dos estados e dos povos 
na partilha de valores e aspirações (WEILER, 1999, p. 97)66.  
 

 

 Portanto, a produção normativa da União Europeia identifica-se com a o que se 

entende como incorporação institucional, decorrente da relação entre múltiplos 

atores e não congruente com os antigos preceitos monistas ou dualistas do sistema 

vestefaliano de Estado.  

 
Enquanto permanece controversa a medida em que a incorporação 
institucional do sistema supranacional da UE pelos sistemas nacionais é 
explícita ou implícita, no âmbito tratado de fundação, e quanto foi 
posteriormente "lida" por um ativista Tribunal de Justiça Europeu (TJE), é, 
sem dúvida, o caso que o próprio tratado prevê um elevado nível de 
interpenetração institucional. Isto é verdade tanto no nível legislativo, através 
da prestação de aplicabilidade direta interna de certos tipos de direito 
supranacional europeu, e na esfera judicial, através do mecanismo de 
reenvio prejudicial, segundo o qual a jurisprudência do TJCE em matéria de 
interpretação ou a validade do Comunidade Europeia (CE) a lei deve ser 
tratada como autoridade na ordem jurídica interna por tribunal interno de 
qualquer dos Estados (WALKER, N. 2008, p. 379)67. 

                                            
66 Tradução livre do autor. Originalmente: The alternative vision, community, also rejects the classical 
model of international law which celebrates statal sovereignty, independence, and autonomy and sees 
international legal regulation providing a “neutral” arena for states to prosecute their own (“national”) 
goals premised on power and self-interest. The community vision is, instead, premised on limiting, or 
sharing, sovereignty in a select alveit growing number of fields, or recognizing, and even celebrating, 
the reality of interdependece , and on counterposing the exclusivist ethos of statal autonomy a otion of 
a community of states and peoples sharing values and aspirations. 
 
67 Tradução livre do autor. Originalmente: While it remains controversial to what extent the institutional 
incorporation of the supranational EU system by the national systems is explicit or implicit in the 
founding treaty framework, and how much has been subsequently  “ read in ” by an activist European 
Court of Justice (ECJ), it is undoubtedly the case that the treaty framework itself anticipates a high 
level of institutional interpenetration. This is true both at the legislative level, through provision for the 
direct domestic applicability of certain types of European supranational law, and at the judicial level, 
through the preliminary reference mechanism, whereby the  rulings of the ECJ on matters of 
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 Além destas três formas iniciais de incorporação normativa, ainda pode-se 

visualizar outros dois tipos de relação mais simples. A sobreposição de sistemas 

sociais e econômicos também aproxima a produção normativa internacional. Assim 

sendo, os Estados voluntariamente, devido muitas vezes à aproximação de 

interesses normativos das elites nacionais, vêem-se produzindo normas destinadas 

a este ambiente sobreposto às margens do que seria nacional ou internacional. As 

normas destes Estados aproximam-se para tornar possível (na prática) a existência 

dos ambientes sociais e econômicos existentes entre eles.   

 A forma ainda mais simples de relação entre sistemas ocorre muitas vezes em 

tribunais, que utilizam-se de textos estranhos a legislação doméstica como 

referência em seus julgados devido a uma já existente aproximação axiológica 

nestas produções com aquilo que faltaria no seu sistema.  

 A conseqüência principal destas diferenciações recai sobre o posicionamento 

do metraprincipio da autoridade legal, ou seja, qual seria a ordem das ordens. A 

posição tradicional, que se identifica com o Estado moderno, é aquela da soberania 

absoluta e do sistema anárquico internacional. Esta claramente mostra-se 

incompatível com as novas formas de relação entre sistemas legais internacionais. 

Outras sugestões de metraprincípio derivam das teorias de regionalização e também 

de concepções pluralistas do Direito, que por sua vez não são por completo 

incompatíveis. O regionalismo indicaria um novo balanceamento da ordem 

internacional e constitucional derivando da criação de novos centros de poder, 

enquanto o pluralismo propõe uma nova vertente de anarquia internacional, baseada 

em novos modelos de distribuição de poder. O caso da União Europeia claramente 

identifica-se com ambas ideias, já que a mesma é um novo centro de poder que 

passa a inserir-se no modelo anárquico clássico internacional (WALKER, 2008, p. 

376).  

 O pluralismo de ordenamentos parte do pressuposto de que o Direito formado 

pelos Estados pode ser integrado devido ao fato de que o Direito poderá emanar de 

diversas fontes. Explica FERRAJOLI: 

 

                                                                                                                                        
interpretation or the validity of European Community (EC) law must be treated as authoritative in the 
domestic legal order of any of the member states by the relevant domestic referring court 
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Nas orientações mais recentes, finalmente, também se referiu à luz da 
evolução do direito internacional, ao invés de dualismo, pluralismo de 
sistemas jurídicos no sentido de que os direitos estatais formam uma 
pluralidade de ordenamentos, e também no sentido, poderíamos acrescentar, 
que o direito Internacional é composto por uma pluralidade de instituições e 
entidades e jurisdições. Acima de tudo, então, reconheceu-se que em muitas 
destas instituições há relações diferentes - a coordenação, a subsidiariedade, 
a subordinação da integração - determinada por diferentes regras de direito 
que lhes pertencem. É, na maioria dos casos, para estabelecer sistemas 
jurídicos derivados, mas não originários, no sentido definido no seu tempo 
(FERRAJOLI, 2007, p. 484). 68 

 
 O grau mais elevado de integração de ordenamentos seria aquele que produz 

normas de características constitucionais, derivadas de órgãos e instituições 

supranacionais cujos produtos entram imediatamente em vigor, sem a necessidade 

de um processo de recepção ou ratificação legislativa. A presença destes órgãos e 

instituições é um traço distintivo do federalismo, que por sua vez é uma forma de 

configuração política capaz de relacionar múltiplos níveis normativos.  

 
A ampla e crescente variedade de relatórios relacionados com o paradigma 
da integração exige que se fale da mini dicotomia Federal, entre "federações" 
e de "não federações". A ordem jurídica internacional pode de fato ser 
configurada como um sistema jurídico pluralista, consistindo de sistemas 
ligados por diferentes graus de integração, que vão desde uma configuração 
simples para a aderência de organização federal com a ONU, configurada 
como uma confederação com base na aceitação de suas normas por todos 
os Estados-Membros. (IDEM, 486). 69 

 
 
 O caso da União Europeia comporta tal característica, contudo a mesma não 

tem uma estrutura piramidal como presente no federalismo, mas uma de 

característica complexa que a torna distinta dos demais tipos de organização política 

existente. A União Europeia é baseada no princípio de compatibilidade constitucional 

horizontal e vertical, o que faz com que este sistema seja considerado como se de 

                                            
68 Tradução livre do autor. Originalmente: Negli orientamenti più recenti, infine, si parla anche la luce 
degli sviluppi del diritto internazionale, anziché di dualismo, di pluralismo degli ordinamenti: nel senso 
che i diritti statali formano una pluralità di ordinamenti ed anche nel senso, possiamo aggiungere, che 
lo stesso diritto internazionale è formato da una pluralità dei istituzioni e dei relativi enti e ordinamenti. 
Soprattutto, poi, si è riconosciuto che tra queste svariate istituzioni esistono molteplici rapporti diversi 
– di coordinamento, di sussidiarietà, di subordinazione, di integrazione – determinati dalle diverse 
norme di diritto positivo ad esse appartenenti. Si tratta, nella maggior parte dei casi di istituzione di 
ordinamenti non già derivati ma originari, nel senso a sua tempo definito. 
69 Tradução livre do autor. Originalmente: La grande e crescente varietà dei rapporti di integrazione 
riconducibili al paradigma federale richiede che si parli mini dicotomici, di ‘federazioni’ e de ‘non 
federazioni’. L’ordinamento internazionale può essere infatti configurato come un ordinamento 
pluralistico, composto da più ordinamenti collegati tra loro da gradi diversi di integrazione, che vanno 
dalla loro organizzazione federale alla semplice adesione all’Onu, configurabile a sua volta come una 
confederazione in forza dell’accettazione delle sue norme da parti di tutti gli Stati membri. 
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um Estado fosse em muitas analises políticas.   
 
A UE baseia-se no princípio da compatibilidade vertical e horizontal 
constitucional; e dado o seu sistema essencialmente político unitário, que 
está enraizado no seu território e cidadãos; seu sistema judiciário, que é 
dotado de competências fortes, e o seu legislativo largamente parlamentar. 
Tudo isso - em suma, uma unidade federal não pode ser encontrada fora da 
União (BOGDANDY, 2008, p.339).70  

 
 O nível institucional Europeu, resultante do seu processo de formação política, 

exige uma nova compreensão desta integração de ordens normativas. O produto 

mais avançado dos processos de integração é aquele que se dá na esfera 

hierárquica constitucional, com instituições supranacionais capazes de produzir 

normas que entram imediatamente em vigor (FERRAJOLI, 2007, p.485).  

   

5.3 Pluralismo e Direito Constitucional 
 

 Esta ideia de pluralismo não implica na separação de ordens e sua 

compatibilização apenas em casos concretos. Esta corrente indica que deverá haver 

uma interação de ordens, com conseqüências tão severas que chegam a alterar a 

própria idéia de ordem constitucional universal, ou de norma base singular, para o 

novo conceito de pluriverso constitucional (BOGDANDY, 2008, p. 401).  

 
Há poucas normas internacionais ou decisões que claramente definem-se 
como de efeito direto. A grande exceção é o direito comunitário europeu. 
Desde a decisão de Van Gend & Loos, a ordem jurídica europeia - através 
do Tribunal de Justiça Europeu (TJE) – acredita-se para determinar a 
posição nacional do direito europeu na alegação de que a ordem jurídica 
interna, em grande medida embora não completamente, tenha aceito este 
efeito. A exceção representada pelo direito comunitário confirma a regra de 
que cabe à ordem jurídica interna decidir sobre a posição e os efeitos de 
uma norma internacional no seu território (Idem, 403)71. 

 

 Ao formular-se uma ordem plural, composta de fontes de origem distinta 

                                            
70 Tradução livre do autor. Originalmente: The EU is based on the principle of vertical and horizontal 
constitutional compatibility; and given its essentially unitary political system, which is rooted in its 
territory and citizens; its judiciary, which is endowed with strong competences; and its largely 
parliamentary legislative. All this — in short, a federal unity cannot be found outside the Union. 
71 Tradução livre do autor. Originalmente: There are few international norms or decisions that clearly 
claim to be directly effective. The grand exception is European Community law. Since the  Van Gend 
& Loos decision, the European legal order — through the European Court of Justice (ECJ) — claims 
to determine the domestic position of European law, a claim that the domestic legal systems have 
largely, though  not completely, accepted. The exception posed by Community law confirms the rule 
that it is up to the domestic legal order to decide on the position and the effect of an international norm 
within its territory. 
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como esta presente na União Europeia, as questões da hierarquia e da unidade 

normativa entre ordens surgem no plano teórico e precisam ali ser superadas. Os 

regimes plurais muitas vezes contradizem-se e as soluções postas pelo modelo 

kelseniano ou vestefaliano não são mais aplicáveis (ROSENFELD, 2008, p. 415).   

 O modelo piramidal kelseniano, como dito acima, não pode ser aplicado já que 

o espaço dentro do qual o mesmo criou-se e funcionou durante muito tempo não é 

mais o mesmo. Discute-se então qual seria o seu sucessor teórico, capaz de 

identificar a matriz para solução de conflitos normativos neste novo espaço plural. 

Apenas uma teoria plural conseguirá abarcar os problemas resultantes do convívio e 

diversidade das ligações entre constituições e normas internacionais.  

 A primeira solução que se propõe é desenvolver uma ligação, um pareamento, 

na forma de um sistema de ligações que tenha capacidade de operar através das 

instituições políticas e jurídicas. Assim, opõem-se a corrente do efeito direito e da 

interpretação consistente (BOGDANDY, 2008, p. 398). No efeito direto, a norma 

internacional teria aplicabilidade direta e imediata em todos os espectros normativos 

de sua aplicação, enquanto na interpretação consistente a mesma deverá, apesar 

de diretamente efetiva, respeitar os limites das ordens constitucionais nas quais as 

normas serão aplicadas. Este impasse é facilmente solucionado quando coloca-se a 

União Europeia em perspectiva.  

 Desde a criação da Comunidade Européia do Carvão e do Aço que algum 

modelo de transferência de soberania teve de ser desenhado pelos países que 

integravam tal comunidade. Assim sendo, Itália, França e Alemanha desenharam 

modelos constitucionais que assim permitiam a transferência de poderes soberanos 

a organizações internacionais. Após sua entrada na dita comunidade, os países do 

BENELUX assim também fizeram, como os demais integrantes atuais das 

comunidades econômicas européias procederam em seus processos de acessão.  

 Pode-se desenhar quatro modelos de delegação de poderes soberanos para 

acomodar os interesses de integração na União Européia. Estes modelos iniciais 

tomam como base as constituições dos membros que precederam os últimos 

alargamentos.  O primeiro modelo, que abarca as constituições da Alemanha, 

França, Áustria e Portugal, delega competências diretamente à União Européia, com 

cláusulas específicas a este respeito. O segundo, composto pelas constituições da 

Irlanda, Suécia e Grécia, também delegam poderes diretamente a União Européia, 

entretanto têm outras provisões limitando estas delegações. O terceiro modelo 
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acomodou a União Européia sob uma cláusula acerca de instituições internacionais, 

onde algumas emendas foram feitas para incorporar alguns aspectos específicos da 

União, que é o caso da Finlândia, Bélgica, Espanha e Itália. Por fim, o quarto modelo 

não inclui explicitamente a União Européia em sua constituição, mas simplesmente 

faz referência à delegação de poderes para instituições internacionais (onde incluir-

se-ia a UE), que é o caso de Luxemburgo, Dinamarca e Holanda (ALBI, 2005, p.10). 

 No caso do primeiro e segundo grupos, nota-se as ditas disposições 

explícitas. Irlanda, Suécia e Áustria emendaram suas constituições para entrar na 

comunidade européia. A Grécia emendou sua constituição em 2001, enquanto 

Alemanha, França e Portugal fizeram suas modificações durante a ratificação do 

Tratado de Maastricht. A França e a Áustria tem capítulos específicos quanto a 

união européia, enquanto Portugal e Alemanha a mencionam em diversas partes do 

texto.  

 
Constituição Francesa, Art. 88(1)  
 
A República participará nas Comunidades Europeias e da União 
Europeia, constituídas por Estados que escolheram livremente, por 
força dos tratados que lhes estabeleceram, para exercer algumas de 
suas competências. 
 
Ela pode participar da União Europeia nas condições previstas pelo 
Tratado que institui uma Constituição para a Europa, assinado 29 out 
200472. 
 

 

 O segundo e terceiro grupos formam-se pelos países que não fazem 

disposição direta sem suas constituições ao sistema comunitário europeu. Alguns do 

terceiro grupo emendaram suas cartas fazendo referencias limitadas, enquanto o 

último silenciou-se neste respeito. Nota-se que até 2004 a grande maioria dos 

países europeus pertenciam a este grupo, sendo o projeto de tratado de uma 

Constituição para Europa o motivo que fez com que algumas constituições fossem 

modificadas.  

 A necessidade de alteração do texto constitucional é uma solução para que 

                                            
72 Tradução livre do autor. Originalmente: La République participe aux Communautés européennes et 
à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont 
instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.  

 
Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une 
Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004.  
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haja uma integração entre os dois ordenamentos sem que exista, ao mesmo tempo, 

uma limitação da produção normativa Europeia por parte da norma constitucional 

nacional. O efeito direto, que torna a norma comunitária imediatamente vigente nos 

ordenamentos domésticos, faz com que a compatibilização de sistemas torne-se 

completa, tendo em vista que assim o ordenamento comunitário passa a ser uma 

nova camada legal-jurisdicional sobre o existente no âmbito doméstico. 

 A princípio, para compatibilizar as ordens, pode-se citar dois fatores que levam 

a opção de uma idéia amenizada de efeito direto, um presente na ótica doméstica, 

outro na comunitária. Pela perspectiva nacional, nota-se a presença do mesmo 

Estado e do seu poder constituinte quando na confecção dos limites das normas 

supranacionais sob a forma dos tratados constitutivos europeus. Como se notou 

para a aprovação dos últimos textos modificativos em Maastricht e Lisboa, para que 

o novo texto tenha valor no Estado, o processo de sua modificação será semelhante 

àquele de uma modificação de texto constitucional. Pela perspectiva internacional, 

como já mencionado no caso das adesões do leste europeu, apenas poderá fazer 

parte da União aquele estado que submeta-se a esta nova ordem normativa tal qual 

ela está posta.  

 Estes fatores fazem com que os textos dos tratados que instituíram e 

modificaram a União Europeia tenham significante distinção dos demais textos 

oriundos de produção internacional. O efeito direito torna-se plausível, porém ao se 

criar um texto constitucional plural não se cria automaticamente uma ordem 

hierárquica entre aquilo que é comunitário e aquilo que é nacional. Uma alternativa 

seria o balanceamento de ordens com base nos princípios constitucionais presentes 

tanto no segmento constitucional doméstico quanto nos tratados. Assim sugere 

BOGDANDY: 

 
... a questão do efeito direto não deve ser discutida no critério de 
determinação e não deve ser considerada como técnica. Pelo menos a 
partir da perspectiva do constitucionalismo, parece preferível definir uma 
resposta com base na ponderação dos princípios constitucionais, tais como 
a cooperação internacional, da autodeterminação, da subsidiariedade, da 
segurança jurídica e da igualdade legal. Nesse sentido, a desconstrução da 
pirâmide deve ir de mãos dadas com uma nova construção da doutrina do 
efeito direto. 
 
(...) 
 
Deve sempre haver a possibilidade, pelo menos nas democracias liberais, 
de se limitar, legalmente, o efeito de uma norma ou um ato de direito 
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internacional na ordem jurídica interna se estiver gravemente em conflito 
com os princípios constitucionais (BOGDANDY, 2008, p. 412). 73 

 
 

Não é a rejeição à pirâmide kelseniana, mas a adoção de um complemento 

hermenêutico capaz de compatibilizar as duas ordens. A ordem constitucional plural 

é bem diferente do modelo tradicional vestefaliano. Este, é unificado e organizado 

em camadas de normas hierárquicas, com tribunais específicos designados para 

assegurar a sua lei máxima que, via de regra, vê-se consolidada sob a forma de 

uma constituição formal.  

 O sistema plural, por sua vez, tende a reunir normas que se intercedem, 

sobrepõem e dividem-se na sua área de aplicação, interagindo muitas vezes de 

forma horizontal umas com as outras e não de forma vertical como em um sistema 

doméstico simples. Harmonizar um sistema plural significa trazer congruência 

normativa à diversidade de regimes e ideologias constantes nas divergentes ordens 

legais que o compõem (ROSENFELD, 2008, p. 417).  

 
Assim, os regulamentos da UE podem ter um efeito direto no interior dos 
Estados-membros da UE sem uma ação prévia dos últimos, e as decisões 
do TEDH são obrigatórias para as partes dos estados-nação, apesar de que 
eles muitas vezes contradizem (e em sentido funcional, embora não 
formalmente, ignoraram) as decisões dos tribunais dos Estados-nação 
afetados. Além disso, certas obrigações legais de origem de fora do Estado-
nação podem colidir com outras obrigações e, ao mesmo tempo, estar em 
desacordo com aquelas geradas pelos Estados-nação. Por exemplo, as 
obrigações impostas pela UE a seus estados-membros podem entrar em 
conflito com as obrigações a estes últimos por força da CEDH e, assim, 
definir o TEDH, o Tribunal de Justiça Europeu (TJE) (o mais alto tribunal da 
União Europeia) e os tribunais constitucionais nacionais em um possível 
rota de colisão. 

 (ROSENFELD, 2008, p. 418)74.  

                                            
73 Tradução livre do autor. Originalmente:  
… the issue of direct effect should not be argued on the criterion of determinedness and should not be 
regarded as technical. At least from the perspective of constitutionalism, it appears preferable to 
devise an answer based on the balancing of constitutional principles such as international 
cooperation, self-determination, subsidiarity, legal certainty, and legal equality. In this sense, the 
deconstruction of the pyramid should go hand in hand with a new construction of the doctrine of direct 
effect. 
 
(...) 
 
There should always be the possibility, at least in liberal democracies, 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 
74 Tradução livre do autor. Originalmente: Thus, EU regulations can have direct effect within EU 
member states without prior action by the latter, and decisions of the ECtHR are binding on the nation-
state parties before it though  they often contradict (and in a functional, though not a formal, sense 
overrule) decisions of the affected nation-states ’  highest courts. Furthermore, certain legal 
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 Esta compatibilização pode ser feita de acordo com várias técnicas existentes, 

como sugere ROSENFELD: 
... Dispositivos constitucionais de comando existentes - como a 
proporcionalidade, o federalismo e o equilíbrio, da subsidiariedade, a 
"margem de apreciação", o "sistema millet”, a descentralização, e os direitos 
constitucionalmente estruturados de secessão - parecem particularmente 
adequados para contribuir para uma solução pluralista (IDEM, p. 417)75. 

 
 O pluralismo legal multifacetado europeu cria divergências e gera as 

convergências necessárias para seu funcionamento.  O papel dos tribunais 

nacionais é incontestável, tendo em vista que cada um deles é responsável pela 

compatibilização de sua norma constitucional doméstica com aquela presente no 

ordenamento comunitário. Devido ao fato de que o poder coercitivo permanece com 

o Estado e não com a comunidade, estes tribunais nacionais muitas vezes impõem 

os maiores obstáculos a autoridade legal comunitária tornando clara a dificuldade de 

se compor uma harmonia legal em uma ordem legal multifacetada. 

Na perspectiva do constitucionalismo nacional, o primado do Direito da União 

Europeia pode ser aceito apenas na medida em que o mesmo for compatível com a 

identidade constitucional nacional. Mesmo que as autoridades jurisdicionais não 

exerçam jurisdição permanente sobre os atos da União, qualquer pretensão desta 

instância deve ser congruente com a Constituição Nacional.  

 Em sistemas completos de fiscalização de constitucionalidade, nota-se uma 

verdadeira limitação do princípio do efeito direto e do primado do Direito Comunitário 

frente às limitações impostas pelo sistema constitucional doméstico. O Tribunal 

Alemão fora o mais ativo neste sentido, desenvolvendo uma forma de controle 

constitucional de atos que gerariam conflitos entre a constitucionalidade e a 

supranacionalidade   (MADURO, 2006, p. 24).  

 Para melhor compreender esta situação, far-se-á uma rápida exegese do 

texto constitucional alemão e em seguida passa-se ao desdobramento deste 

                                                                                                                                        
obligations originating beyond the nation-state can clash with other obligations and, at the same time, 
be at odds with those generated by the nation-state. For example, obligations imposed by the EU on 
its member states may conflict with obligations the latter have under the ECHR, and thus set the 
ECtHR, the European Court of Justice (ECJ) (the EU’s highest court), and national constitutional 
courts on a possible collision course. 
 
75 Tradução livre do autor. Originalmente: … existing constitutional ordering devices — such as 
federalism, proportionality and balancing, subsidiarity, the  “margin of appreciation, ”  the  “ millet ”  
system, devolution, and constitutionally  structured rights of secession — seem particularly suited to 
contribute to a pluralist solution.  
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controle com o julgado clássico que demonstra esta interação legal através da ação 

conjunta dos tribunais Europeu e Federal Alemão. 

 A Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland) dedica a sua segunda seção para a composição de 

seu sistema federativo. Nesta, encontra-se um artigo dedicado à interação do seu 

sistema legal com o supranacional europeu. Diz o parágrafo  primeiro do artigo 23: 
 
Com objetivo de se estabelecer uma Europa unida, a República Federal da 
Alemanha participará no desenvolvimento da União Europeia que é 
comprometida com princípios democráticos, sociais e federativos, ao Estado 
de Direito e o princípio de subsidiariedade que garante o nível de proteção 
essencialmente congruente com o aquele por sua Lei Fundamental. Para 
este fim, a Federação poderá transferir poderes soberanos por lei consentida 
pelo Bundesrat (senado). O estabelecimento de uma União Europeia, como 
também as modificações nos fundamentos de seus tratados e regulamentos 
the suplementam ou emendam esta Lei Fundamental, ou que tornam estas 
modificações ou suplementos possíveis, estarão sujeitos aos parágrafos (1) e 
(3) do artigo 7976.  

 

 Assim sendo, a constituição alemã determina que os princípios de proteção 

constitucional presentes no ordenamento jurídico comunitário devem ser 

congruentes com aqueles presentes no ordenamento doméstico. Determina também 

esta lei que a Federação poderá transferir poderes para organizações internacionais 

(art. 24 parágrafo 1) e que a legislação internacional é parte do sistema normativo 

federal (art. 25) e tem efeito direto77. 

 Também dispõe este sistema normativo, em seu artigo 100 (1), que caso um 

tribunal conclua que, para decidir um caso, ele precisará determinar que uma lei é 

inconstitucional,  o mesmo deverá remeter os autos para o tribunal responsável 

                                            
76 No original: Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei 
der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und 
föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem 
Grundgesetz im Wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu 
durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der 
Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare 
Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder 
solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.(Tradução livre 
do autor). 
77 Artikel 24 [Übertragung von Hoheitsrechten – Kollektives Sicherheitssystem] (1) Der Bund 
kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. 
 
Artikel 25 [Vorrang des Völkerrechts] Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil 
des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für 
die Bewohner des Bundesgebietes. 
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pelas disputas constitucionais. No caso dos textos internacionais, por eles fazerem 

parte da legislação federal, a dita disputa é remetida ao Tribunal Federal Alemão78.    

 No julgamento do caso Solange I79, em 1974 ainda sob a forma de 

Comunidade Europeia e antes da aprovação do tratado de Nice,  o Tribunal 

Constitucional Alemão interpretou que o comando derivado do Tribunal Europeu era 

inconsistente com a proteção dos Direitos Fundamentais assegurados pela 

constituição alemã. Assim sendo, deixando de aplicar o preceito presente na 

decisão, o tribunal alemão decidiu por dar prioridade na sua lei magna e recusar a 

aplicação da lei europeia conflitante.  
Enquanto o processo de integração não avançou ao ponto do direito 
comunitário receber um catálogo de direitos fundamentais, decidido por um 
parlamento e de validade estabelecida, que é adequado em comparação 
com o catálogo de direitos fundamentais contidos na Lei Básica, uma 
referência por um tribunal da República Federal da Alemanha para o 
Tribunal Constitucional Federal, em processos de revisão judicial, após a 
obtenção de uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu nos termos do 
artigo 177 º do Tratado, é admissível e necessária, se o tribunal alemão 
verificar que à regra de direito comunitário relevante para a sua decisão é 
tida como inaplicável devido a interpretação dada pelo Tribunal Europeu, 
porque ela está em conflito com um dos direitos fundamentais da Lei 
Fundamental. 80 

 
 

 O resultado deste julgamento afetou a forma com a qual o Tribunal Europeu via 

o sistema multifacetado, incorporando princípios constitucionais de proteção a 

direitos fundamentais na sua interpretação da lei europeia. 

                                            
78 Artikel 100 [Konkrete Normenkontrolle] (1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es 
bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn 
es sich um die Verletzung der Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für 
Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses 
Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. Dies gilt 
auch, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes durch Landesrecht oder um die 
Unvereinbarkeit eines Landesgesetzes mit einem Bundesgesetz handelt. 
 
79 O caso conhecido como Solange I tem denominação técnica alemã como  37 
Bundesverfassungsgericht [BVerfG] 271, de 29 de maio de 1974. (37 BVerFGE 271). 
80 Tradução livre do autor. Originalmente:  As long as the integration process has not progressed so 
far that Community law receives a catalogue of fundamental rights decided on by a parliament and of 
settled validity, which is adequate in comparison with the catalogue of fundamental rights contained in 
the Basic Law, a reference by a court of the Federal Republic of Germany to the Federal 
Constitutional Court in judicial review proceedings, following the obtaining of a ruling of the European 
Court under Article 177 of the Treaty, is admissible and necessary if the German court regards the 
rule of Community law which is relevant to its decision as inapplicable in the interpretation given by the 
European Court, because and in so far as it conflicts withone of the fundamental rights of the Basic 
Law 
Ementa do julgado 37 BVerFGE 271, exceptos do caso estão disponíveis em língua inglesa em: 
[http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/case.php?id=588#top]  
acesso em 05/11/2009. 
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O caso teve seu início em um tribunal administrativo Alemão, competente na 

matéria em questão (regulamentos aduaneiros). Este recorreu ao Tribunal Europeu, 

de forma preliminar, para que deste obtivesse a interpretação de um regulamento 

oriundo da legislação europeia. No julgamento preliminar em questão, ficou claro o 

posicionamento comunitário de que a sua legislação não poderia deixar de ser 

aplicada face o caráter autônomo da lei doméstica. Uma vez recebido o julgamento 

preliminar, o tribunal administrativo verificou uma incompatibilidade do entendimento 

comunitário com o exposto na sua Lei Fundamental. Conforme o disposto em seu 

sistema de controle concentrado de constitucionalidade, esta corte remeteu o caso 

ao Tribunal Federal Alemão, competente para julgar tal questão.  

A decisão concentrou-se no fato de que este caso em questão precisaria, 

antes de julgado em mérito, para ser solucionado de uma resolução para o conflito 

entre a lei constitucional alemã e de lei comunitária europeia derivada do sistema 

posto pelos seus tratados constitutivos (dos quais a Alemanha é signatária). Note-se 

que devido a natureza concreta deste caso o mesmo iniciou-se em um tribunal 

doméstico, fora remetido ao Tribunal Europeu e devolvido pelo mesmo ao seu 

tribunal de origem para execução. Antes desta, mais uma vez, tornou-se necessário 

outro julgamento preliminar, desta vez por parte da mais alta corte doméstica alemã.  

O Tribunal Federal Alemão, em sua decisão, definiu a Comunidade Europeia 

como um ser sui generis, dotado de um ordenamento jurídico paralelo ao doméstico 

e independente do mesmo. Também determinou que seu valor e aplicação são 

incontestáveis, porém, devido ao sistema imposto pela lei alemã, nem o Tribunal 

Europeu tem competência para decretar a constitucionalidade de uma norma, nem o 

tribunal alemão pode interpretar direito secundário comunitário em relação aos seus 

tratados constitutivos. Os dois tipos de controle agem em esferas distintas, fato que 

não gera qualquer tipo de dificuldade enquanto os dois sistemas permanecerem 

congruentes.  

 
O Tribunal de Justiça Europeu não pode julgar com efeito vinculativo sobre 
se uma norma de direito comunitário é compatível com a Lei Básica, nem 
pode o Estado Federal do Tribunal Constitucional julgar se, e com 
implicações que, uma regra de direito comunitário derivado é compatível 
com o direito comunitário primário da lei. Isso não leva a qualquer 
dificuldade, desde que os dois sistemas de direito, não entrem em conflito 
um com o outro na sua substância.81 

                                            
81 Tradução livre do autor. Originalmente: The European Court of Justice cannot with binding effect 
rule on whether a rule of Community law is compatible with the Basic Law, nor can the Federal 
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A necessidade desta congruência de sistemas estaria presente no texto 

constitucional alemão já mencionado, no artigo 24 (1). Este fato fez com que o 

tribunal pudesse argumentar que existiria, devido a necessidade de uma relação 

bilateral de obrigações (enquanto de um lado o Estado submete-se à legislação 

europeia, do outro a legislação europeia desenha um sistema de proteções 

congruente ao do Estado), uma omissão legislativa por parte da comunidade. 

Complementou o Tribunal Federal Alemão que este conflito não gera um 

descumprimento dos tratados, mas sim a necessidade de se ter uma ação política 

em sede supranacional para complementar esta relação normativa. 

 
A vinculação da República Federal da Alemanha (e de todos os Estados-
Membros) pelo Tratado, não é, de acordo com o significado e o espírito dos 
Tratados, unilateral, mas também vincula a Comunidade para realizar a sua 
parte, a fim para resolver o conflito aqui assumido, ou seja, buscar um 
sistema que seja compatível com um preceito entrincheirado do direito 
constitucional da República Federal da Alemanha. Invocando tal conflito não 
é, pois, por si só uma violação do Tratado, mas põe em movimento dentro 
dos órgãos europeus o mecanismo do Tratado que resolve o conflito no 
plano político. Enquanto isso, a segurança jurídica, que não é garantida 
apenas pelas decisões do Tribunal Europeu de Justiça, favorável embora 
estes tenham sido os direitos fundamentais, não é alcançada no curso de 
uma maior integração da Comunidade; a reserva que deriva do artigo 24 da 
Lei Fundamental se aplica. O que está em causa é, portanto, uma 
dificuldade jurídica decorrente exclusivamente do processo de integração, 
que ainda está em andamento e que vai acabar com a atual fase de 
transição.82 

 

  

                                                                                                                                        
Constitutional Court rule on whether, and with what implications, a rule of secondary Community law is 
compatible with primary Community law. This does not lead to any difficulties as long as the two 
systems of law do not come into conflict with one another in their substance.  Trecho do julgado 37 
BVerFGE 271, exceptos do caso estão disponíveis em língua inglesa em: 
[http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/case.php?id=588#top]  
acesso em 05/11/2009. 
82 Tradução livre do autor. Originalmente:  The binding of the Federal Republic of Germany (and of all 
member states) by the Treaty is not, according to the meaning and spirit of the Treaties, one-sided, 
but also binds the Community which they establish to carry out its part in order to resolve the conflict 
here assumed, that is, to seek a system which is compatible with an entrenched precept of the 
constitutional law of the Federal Republic of Germany. Invoking such a conflict is, therefore, not in 
itself a violation of the Treaty, but sets in motion inside the European organs the Treaty mechanism 
which resolves the conflict on a political level. As long as this legal certainty, which is not guaranteed 
merely by the decisions of the European Court of Justice, favourable though these have been to 
fundamental rights, is not achieved in the course of the further integration of the Community, the 
reservation derived from Article 24 of the Basic Law applies. What is involved is, therefore, a legal 
difficulty arising exclusively from the Community's continuing integration process, which is still in flux 
and which will end with the present transitional phase (Idem, Ibiden). 
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Assim, quando resolvendo qual sistema de normas deverá prevalecer – 

comunitário ou uma garantia fundamental doméstica- decide-se também qual 

sistema elimina o outro. Neste caso em questão, decidiu-se provisoriamente pela 

garantia nacional aos direitos fundamentais e sua aplicação, enquanto não existir 

sistema congruente no nível supranacional. 
Provisoriamente, portanto, no caso hipotético de um conflito entre o direito 
comunitário e uma parte do direito constitucional nacional ou, mais 
precisamente, das garantias dos direitos fundamentais na Lei 
Fundamental, surge a questão de qual o sistema de direito prevalece. 
Nesse conflito de normas, a garantia dos direitos fundamentais na Lei 
Fundamental prevalece enquanto os órgãos competentes da Comunidade 
não tiverem removido o conflito de normas em conformidade com o 
mecanismo do Tratado (Idem, Ibiden)83. 

 

 Mais adiante, em Outubro de 1986, o tribunal alemão mais uma vez decidiu 

quanto a relação entre sistemas comunitário e doméstico, desta vez criando ainda 

mais relações entre os dois espectros normativos. Nesta decisão, cujo trecho abaixo 

de destaca, conhecida como Solange II, ficou claro que o sistema comunitário, 

apesar de constituir um sistema normativo operativo paralelo ao doméstico, e era 

reconhecido como soberano e capaz de proteger os direitos fundamentais e portanto 

não haveria a necessidade de intervenção jurisdicional por parte do Tribunal Federal 

Alemão para o controle de norma secundária comunitária.  

   
Enquanto as Comunidades Europeias, na jurisprudência do Tribunal 
Europeu, nomeadamente, em geral assegurarem a protecção efectiva dos 
direitos fundamentais contra a soberania das Comunidades, que deve ser 
consideradas como substancialmente semelhantes para a protecção dos 
direitos fundamentais exigidos incondicionalmente pela Constituição, e na 
medida em que, geralmente, salvaguardar o conteúdo essencial dos direitos 
fundamentais, o Tribunal Constitucional Federal deixará de exercer a sua 
competência para decidir sobre a aplicabilidade do direito comunitário 
derivado citada como a base jurídica para os actos dos tribunais alemães ou 
autoridades sob a jurisdição soberana da República Federal da Alemanha, e 
não será mais essa fiscalização legislação pelo padrão dos direitos 
fundamentais contidos na Lei Básica, as referências ao Tribunal nos termos 
do artigo 100 (1) Lei Básica para os efeitos não são admissíveis 84. 

                                            
83 Tradução livre do autor. Originalmente:  Provisionally, therefore, in the hypothetical case of a 
conflict between Community law and a part of national constitutional law or, more precisely, of the 
guarantees of fundamental rights in the Basic Law, there arises the question of which system of law 
takes precedence, that is, ousts the other. In this conflict of norms, the guarantee of fundamental 
rights in the Basic Law prevails as long as the competent organs of the Community have not removed 
the conflict of norms in accordance with the Treaty mechanism. 
 
84 Tradução livre do autor. Originalmente: As long as the European Communities, in particular 
European Court case law, generally ensure effective protection of fundamental rights as against the 
sovereign powers of the Communities which is to be regarded as substantially similar to the protection 
of fundamental rights required unconditionally by the Constitution, and in so far as they generally 
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 O procedimento desta nova decisão difere do primeiro. Mais uma vez, 

decidiu-se sobre a aplicação de taxas aduaneiras e a validade da norma que tornava 

obrigatório seu pagamento. Desta vez o pedido de desconstituição de débito 

aduaneiro foi negado pelo tribunal administrativo de Frankfurt e seu recurso mantido 

pelo Superior Tribunal Administrativo (Bundesverwaltungsgericht). Um recurso 

interlocutório, que levantava a validade de tal norma perante o ordenamento 

comunitário,  foi impetrado neste momento, requisitando que o Tribunal Europeu 

interpretasse a norma cuja validade se questionava. Este tribunal decidiu que não 

havia qualquer problema e devolveu o caso ao tribunal alemão.  

 O Superior Tribunal Administrativo recebeu, em seguida, novo recurso. Desta 

vez, este estava fundado na quebra de diversos princípios constitucionais alemães e 

requeria que o regulamento comunitário europeu fosse observado em razão de sua 

constitucionalidade pelo Tribunal Federal Alemão, com base no artigo 100 (1) da 

Constituição Alemã, ou para o Tribunal Europeu de Justiça para que sua validade 

frente a Constituição Alemã fosse ali também observada.  

 Apresentou-se um novo questionamento ao tribunal alemão, desta vez quanto 

a possibilidade de se recorrer outra vez ao Tribunal Europeu para um novo pedido 

de referência, com novo fundamento. Negado o pedido devido a interpretação de 

que um novo recurso reduziria a efetividade da primeira decisão, a parte mais uma 

vez recorreu. Devido a natureza constitucional deste procedimento, o processo 

finalmente chegou ao Tribunal Federal Alemão, responsável pelo controle 

concentrado de constitucionalidade naquele Estado. Este, por sua vez, decidiu 

quanto a natureza procedimental da relação entre tribunais, afirmando que o 

Tribunal Europeu era independente do Tribunal Alemão, mas que poderia ser 

considerado um tribunal estatutário segundo os moldes do descrito na Constituição 

Alemã.  

                                                                                                                                        
safeguard the essential content of fundamental rights, the Federal Constitutional Court will no longer 
exercise its jurisdiction to decide on the applicability of secondary Community legislation cited as the 
legal basis for any acts of German courts or authorities within the sovereign jurisdiction of the Federal 
Republic of Germany, and it will no longer review such legisla-tion by the standard of the funda-mental 
rights contained in the Basic Law; references to the Court under Article 100 (1) Basic Law for those 
purpose are therefore inadmissible. 
 Ementa do julgado BVerFGE 271, 73, 339 2 BvR 197/83. Exceptos do caso estão disponíveis em 
língua inglesa em: 
[http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/case.php?id=572#top]  
acesso em 05/11/2009 
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O Tribunal Europeu não é uma instituição da República Federal da 
Alemanha, mas uma instituição comum das Comunidades Europeias. O 
bloqueio funcional da jurisdição das Comunidades Europeias com aqueles 
dos Estados membros, juntamente com o fato de que os Tratados 
comunitários, em virtude das instruções sobre a aplicação da lei 
determinada pela legislação de ratificação nos termos dos artigos 24 (1) e 
59 ( 2), primeira frase, da Lei Fundamental, e a lei subordinada passou com 
base nos Tratados fazem parte da ordem jurídica que se aplica na 
República Federal e tem que ser respeitados, interpretados e aplicados 
pelos seus tribunais, da-se ao Tribunal Europeu o caráter de um tribunal 
legal, na acepção do artigo 101 (1), segunda frase, da Lei Fundamental, na 
medida em que a legislação ratificação dos Tratados comunitários confere 
ao Tribunal funções judiciais contidas em si. Essas funções incluem, 
nomeadamente, a competência do Tribunal para se pronunciar nos termos 
do artigo 177 do ECC. 
 
Essa incorporação parcialmente funcional do Tribunal Europeu para as 
jurisdições dos Estados membros expressa o fato de que os ordenamentos 
jurídicos dos Estados-Membros e da ordem jurídica da Comunidade, não 
são abruptamente justapostas em um estado de isolamento mútuo, mas são 
de várias formas relacionadas entre si , interligados e abertos a efeitos 
recíprocos (ver por exemplo o artigo 215 (2) ECC e a referência nele a 
«princípios gerais comuns às legislações dos Estados-Membros»). Isto fica 
especialmente claro na atribuição de competência, nos termos do artigo 177 
voltada para a cooperação entre os tribunais dos Estados-Membros e do 
Tribunal Europeu. No interesse dos objetivos do Tratado de integração de 
segurança, legais e uniformidade de aplicação, serve para trazer a 
interpretação mais uniforme possível e aplicação do direito comunitário por 
todos os tribunais no âmbito da aplicação do Tratado CEE 85. 

 
 

 

 Tribunais constitucionais nacionais dos países membros da União Europeia 

não abandonaram, como se pode ver acima, a idéia de que em caso de conflitos 

normativos da esfera constitucional nacional com outros espectros normativos esta 

ainda prevalecerá sobre qualquer outro. Tendo em vista a tendência crescente para 

as posições de direito constitucional serem mais específicas e diferenciadas no 

direito comunitário pelas decisões do Tribunal Europeu, não há perigo d a proteção 

dos direitos fundamentais garantidos pelo direito constitucional ser neutralizada em 

sua essência. Enquanto a sua essência for protegida no direito comunitário, a 

obrigação interna de sua  adequação à legislação comunitária em casos particulares 

não pode ser negada. 

                                            
85 Trecho do julgado BVerFGE 271, 73, 339 2 BvR 197/83. Exceptos do caso estão disponíveis em 
língua inglesa em: 
[http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/case.php?id=572#top]  
acesso em 05/11/2009 
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Outros tribunais constitucionais como o italiano e o belga adotaram também 

doutrinas que possibilitam a análise caso a caso da validade dos atos da União 

Europeia, tendo contudo posicionamentos semelhantes ao observado pelo tribuna 

alemão, aceitando em parte a reinvidicação de primazia do direito comunitário sobre 

o direito constitucional nacional (MADURO, 2006, p. 25).  

Estes mesmos tribunais buscam harmonizar a sua legislação com aquela 

presente no âmbito comunitário. Esta dinâmica presente na sobreposição de 

regimes doméstico e comunitário forma o novo universo plural constitucional pós 

vestefaliano. Como visto no caso Solange II, a partir do momento em que a União e 

seu Tribunal passaram a proteger os direitos individuais com sua legislação e 

jurisdição de sua produção administrativa e normativa, não foi mais necessário (além 

de ter se tornada indevida) intervenções domésticas neste meio. O que se notou 

nesta questão foi que o tribunal alemão apenas deixou de aplicar a norma 

constitucional doméstica e isentou-se do caso quando presente estava uma 

proteção igualmente efetiva na esfera comunitária, deixando claro que os valores 

que ali foram sopesados eram a proteção a direitos fundamentais de um lado e de 

outro um conflito jurisdicional. No momento que a proteção pode ser feita, devido ao 

fato de que estas haviam transitado da esfera nacional para a internacional, não foi 

mais necessário trazer para o nacional o que deveria ter permanecido no 

internacional.  

 
Depois de Solange I, o Tribunal de Justiça saiu de seu caminho para 
incorporar os princípios do constitucionalismo e o respeito dos direitos 
fundamentais em suas interpretações da legislação da UE. 
Especificamente, o TJCE salientou a sua adesão ao "Estado de Direito", 
aos "princípios fundamentais", e "as tradições constitucionais comuns dos 
Estados-Membros da UE. "Significativamente, quando o Tribunal 
Constitucional alemão reviu a questão dos possíveis conflitos entre o direito 
comunitário e direito constitucional alemão doze anos mais tarde, na sua 
decisão Solange II, na qual  declarou que a incompatibilidade entre a 
legislação comunitária e alemã dos direitos fundamentais não suscitou 
sérias preocupações devido à a incorporação das normas constitucionais na 
interpretação do TJE do direito da UE (ROSENFELD, 2008,p. 419)86. 

                                            
86 Tradução livre do autor. Originalmente: After  Solange I , the ECJ went out of its way to incorporate 
the principles of  constitutionalism and respect for fundamental rights in its interpretations of  EU law. 
Specifi cally, the ECJ stressed its adherence to the  “ rule of law, ”  to  “ fundamental principles,”  and 
to  “ the common constitutional traditions of the EU’s member states. ”  Significantly, when the German 
Constitutional Court revisited the issue of possible confl ict between EU law and German constitutional 
rights twelve years later, in its  Solange II  decision, it declared that incompatibility between EU law 
and German fundamental rights no longer raised serious concerns due to the incorporation of 
constitutional norms in ECJ interpretations of EU law. 
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 Forma-se na União Europeia um novo tipo de constitucionalismo. Não se trata 

de uma constituição formal como aquela presente nos Estados nacionais, mas um 

novo tipo, que derivou das reformas dos textos dos tratados constitutivos da União e 

de sua interpretação frente aos tribunais domésticos e comunitário.   

 
 A proteção constitucional dos direitos individuais tem tido lugar nas 
democracias desenvolvidas, por várias décadas. Em todos os países que 
adotaram a ideia de uma constituição escrita, há um conjunto de 
disposições constitucionais sobre os direitos e liberdades, e existem 
mecanismos para a proteção e a observância desses direitos e liberdades 
por um sistema judicial independente. A Constituição já não é algo que 
funciona exclusivamente dentro da esfera da política, mas sim, é 
considerada como a Grundnorm, a determinação do sistema jurídico como 
um todo e, em particular, o status do indivíduo. Embora, na maioria dos 
países europeus, a última palavra em interpretação constitucional é 
reservada a um tribunal independente constitucional, todos os tribunais e os 
juízes têm o direito (assim como uma obrigação) de aplicar as disposições 
constitucionais que possam surgir no contexto da legislação ordinária e 
administrativa ação. Com efeito, as constituições tornaram-se instrumentos 
vivos, existente não apenas como textos escritos, mas também (e antes de 
tudo), como conjuntos de regras e princípios juridicamente criados 
(GARLICKI, 2008, p. 509)87. 

 

 

 Pelo que já se pode analisar acima, o paradigma hermenêutico do direito 

comunitário europeu não é o clássico internacionaista, aproximando-se muito mais 

do paradigma constitucional. Contudo, não se pode identificar um poder constituinte 

determinado, muito menos uma identidade europeia comum capaz de fazê-lo da 

forma com que se tradicionalmente espera (algo semelhante as teorias 

hobbesianas). Em contrapartida, também se questiona se seria possível existir um 

povo capaz de gerar este poder constituinte se é a própria constituição que o define 

como povo, um argumento compreensível apenas se discutindo formalmente o que 

seria este constitucionalismo supranacional europeu.  

                                            
87 Tradução livre do autor. Originalmente: The constitutional protection of individual rights has been in 
place, in developed democracies, for several decades. In all the countries that have adopted the idea 
of a written constitution, there is a set of constitutional provisions on rights and liberties, and there are 
mechanisms for the protection and enforcement of those rights and liberties by an independent 
judiciary. A constitution is no longer something that functions exclusively within the sphere of politics; 
rather, it is regarded as the Grundnorm , determining the legal system as a whole and, in particular, 
the status of the individual. While, in most European countries, the last word in constitutional 
interpretation is reserved to a separate constitutional court, all courts and judges have a right (as well 
as an obligation) to apply constitutional provisions as they arise in the context of ordinary legislation 
and administrative action. In effect, constitutions became  living instruments, ” existing not only as 
written texts but also (and first of all) as sets of judicially created rules and principles. 
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 A constituição europeia é resultante de um processo discursivo, plural e 

descentralizado. A mesma, representada formalmente pela coleção de documentos 

formais de direito comunitário primário, representa um novo constitucionalismo, 

diferente daqueles pelos quais passaram as constituições nacionais especialmente 

no que diz respeito à sua legitimidade e autoridade normativa.  

 O pluralismo constitucional europeu traz consigo algumas conseqüências 

práticas decorrentes da reconstrução do dogma constitucional e impacto sobre a 

soberania popular. MADURO determina que os principais impactos são associados 

com a sua legitimação, relação com o direito nacional e compreensão dogmática. 

Estas circunstâncias serão discutidas com maior atenção em etapa própria desta 

análise.  

  

5.4 A constituição material da União Européia 
 

O processo de constitucionalização do direito comunitário, como já se 

elaborou antes, é descrito como parte do desenvolvimento jurisprudencial de uma 

arquitetura constitucional erguida pelo Tribunal Europeu de Justiça.  
 
O fermento para a consolidação da Comunidade Européia tem sido, sem 
dúvida, a jurisprudência criativa de seu Tribunal de Justiça, que vem 
sedimentando, ao longo do tempo, princípios do direito comunitário que 
subvertem a lógica monolítica da soberania ilimitada dos Estados”( 
SARMENTO, D., in MELLO, C. A., 1999, p. 62).  

 
Apesar do sistema normativo-legal, que é composto pela produção dos 

poderes legislativo e executivo, ser essencialmente estático, a produção legal 

oriunda dos tribunais por muitas vezes não o é e segue um percurso identificado na 

ciência política como path dependent88. A idéia de que certas instituições são 

compreendidas de forma mais clara se analisando a sua trajetória e não 

simplesmente a sua constituição original tem se tornado cada vez mais popular nas 

ciências sociais. Utilizando esta referencia, novos sistemas legais irão crescer, 

modificar-se e amadurecer causando conseqüências políticas que só através desta 

evolução poderão ser explanadas com claridade.  

                                            
88 Significaria ser “aquele cujas normas dependem de seu percurso”, por conseqüência, que são 
“portadoras de path dependence” (que dependem de sua trajetória e não essencialmente de sua 
constituição original). Tendo sido este jargão político incorporado por grande parte da doutrina em 
inglês, utilizar-se-á o mesmo em sua forma original, tal como posto no texto.  
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 Utilizando uma perspectiva do institucionalismo histórico, identifica-se uma 

causalidade social encontrada dentro deste sistema normativo onde uma 

argumentação poderá criar uma moldura dentro da qual casos futuros se 

enquadrarão, formando novas extensões legais. Seria o caso de se representar de 

forma linear um trajeto que começando com um litígio e com o feedback deste litígio 

haverá a produção de novos entendimentos legais que levarão a novas concepções 

e desenvolvimento substantivo legal. Este institucionalismo histórico concebe a 

norma constitucional como instituição, podendo através da atividade judicial a 

mesma passar por um processo que apenas através de uma perspectiva histórica 

poderá a mesma ser entendida de forma completa (SHAPIRO, M.; SWEET, A.S., 

2002, p. 134).  

 
Os adeptos do institucionalismo histórico também vinculam-se 
estreitamente a uma concepção particular do desenvolvimento histórico. 
Tornaram-se ardentes defensores de uma causalidade social 
dependente da trajetória percorrida, path dependent, ao rejeitarem o 
postulado tradicional de que as mesmas forças ativas produzem em todo 
lugar os mesmos resultados em favor de uma concepção segundo a qual 
essas forças são modificadas pelas propriedades de cada contexto local, 
propriedades essas herdadas do passado. Como seria de esperar-se, as 
mais importantes dessas propriedades são consideradas como de 
natureza institucional. As instituições aparecem como integrantes 
relativamente permanentes da paisagem da história, ao mesmo tempo 
que um dos principais fatores que mantêm o desenvolvimento histórico 
sobre um conjunto de "trajetos" (HALL, P.; TAYLOR, R., 2003, p. 195). 

  

 O desenvolvimento de instituições legais provocará o desenvolvimento de 

redes de atores políticos especializados naquela área legal, que utilizarão as 

molduras existentes como bases para a ação legal. Entretanto, dentro do processo 

de convencimento próprio do litígio judicial, novas concepções sobre situações 

desenvolvem-se, motivando os juízes a mudarem estas molduras de compreensão 

legal pré-existentes para que estas tornem-se suficientemente resistentes e capazes 

de absorver os litígios que lhes são apresentados. Os litígios constroem a 

oportunidade para que os tribunais e cortes ajam como atores políticos.  

 Estes argumentos e molduras agem de uma forma evolutiva, tal como 

concebida pelo institucionalismo histórico, sendo os seus outputs parâmetros para 

novas ações sociais.  
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 Um sistema legal torna-se path dependent através de feedback positivo, 

adaptação e através da institucionalização das redes de informação e ação da qual 

ele participa. 

 A interpretação dos Tratados Europeus sujeitou-se a este processo. Da 

mesma forma que a Constituição Norte Americana sobrevive como texto legal desde 

sua concepção original (com poucas modificações advindas de emenda), os 

Tratados Europeus tem tido sua eficiência comprovada através a atividade 

jurisdicional do seu tribunal. Através de um processo limitado neste estudo a alguns 

casos em específico, construiu-se uma doutrina constitucional que permite, inclusive, 

institutos próprios do Direito Constitucional, como a revisão constitucional ou 

controle de legalidade, como se verá sob o nome de judicial review mais adiante.  

 O processo de path dependence do Tribunal de Justiça das Comunidades 

Européias caminhou de forma tal na construção jurisprudencial Européia que os 

seus tratados não são mais entendidos por esta corte de justiça como simples 

tratados, tais quais aqueles regulamentados pela convenção de Viena, mas sim 

como uma verdadeira carta constitucional desta instituição. Nos primeiros anos de 

sua existência sua principal missão fora assegurar a sua própria eficácia, instituindo-

se como órgão jurisdicional legítimo, atribuindo ao mesmo tempo dar credibilidade 

ao direito comunitário.  

 O processo de constitucionalização da União Européia tem sido guiado, 

principalmente, pela relação entre litigantes privados, tribunais nacionais e o Tribunal 

Europeu de Justiça (SHAPIRO, M.; SWEET, A.S., 2002, p. 264). Este processo pode 

ser dividido em duas fases. Na primeira o Tribunal assegurou o centro de sua 

efetividade jurisdicional através dos princípios da supremacia (também chamado de 

primado, pelos lusitanos, ou primazia) e princípio do efeito direto. Não havia 

qualquer disposição nas cartas até então neste sentido, já que esta primeira fase 

ocorreu entre os anos de 1962 e 1979.  

 Em seguida, em uma nova fase constitucionalizante, este mesmo tribunal 

transferiu às cortes nacionais instrumentos capazes de garantir em seu lugar a 

efetividade da lei comunitária, através das doutrinas do efeito indireto e da 

responsabilização governamental (governmental liability doctrine). 

 Desde o final da década de 80 os tribunais nacionais têm interpretado e 

aceitado tais doutrinas, apropriando-se inclusive, do poder de revisar a legislação 

nacional para que a mesma adapte-se frente a legislação comunitária (Idem, p. 265). 
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 Pode-se argumentar que o corpo deste texto legal é uma colação de tratados 

e portanto não se deveria, independente do grau de semelhança, aplicar ou 

compreendê-los como se constituição fossem. Contudo, uma vez que a União 

Europeia já não é mais uma simples organização internacional os seus tratados 

constitutivos já não podem ser, também, simples tratados internacionais. 

 
A literatura clássica sobre a constitucionalização do direito comunitário 
descreve a maneira como a jurisprudência do Tribunal desenvolveu toda uma 
infraestrutura constitucional, dotada de direitos individuais e fundamentais, 
mecanismos de tutela, um princípio de legalidade institucional (leia-se 
separação de poderes) e uma ordem jurídica autônoma e hierarquizada. Mas 
se o “corpo” é bem conhecido, a sua “alma” continua a constituir, em grande 
parte, um mistério (MADURO, 2000, p. 59). 
  

 Para uma melhor compreensão deste processo, tal como indica o 

institucionalismo histórico, passa-se a visitar os casos e os resultados que levaram 

as doutrinas supram mencionadas. Começando pelo núcleo constitucional do Direito 

Comunitário, inicia-se com a possibilidade de haver contradição entre uma 

disposição legal comunitária e uma de origem nacional. Frente a este problema 

surgem duas questões fundamentais da organização da União Européia, cuja 

solução constitui a pedra de toque da ordem jurídica comunitária, os princípios antes 

mencionados da efeito direto e do primado (ou primazia) do direito comunitário sobre 

o direito nacional (inclusive sobre o que lhe é contrário). 

Ao criarem as Comunidades, os Estados consentiriam em transferir em seu 

favor algumas de suas atribuições, restringindo seus direitos soberanos. A 

autonomia do Direito Comunitário constitui o fundamento da ordem jurídica 

comunitária, sendo condição base para esta autonomia o seu primado e a sua 

aplicabilidade direita (LOBO, 1997, p. 49).  

Tanto a doutrina do efeito direto ou aplicabilidade direta da norma comunitária 

quanto a do seu primado, como já fora dito, não tem por base disposição no Tratado 

da Comunidade Europeia. Ambas foram fruto do desenvolvimento jurisprudencial do 

Tribunal de Justiça Europeu. Com base na concepção de como funcionaria esta 

“nova ordem legal”, o TJCE decidiu que o objetivo de criar um mercado comum entre 

os diferentes Estados ficaria mais difícil de ser alcançado caso as normas 

comunitárias estivessem subordinadas às várias legislações nacionais (CRAIG e DE 

BÚRCA, 2003, p. 275).  
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Assim, o tribunal desenvolveu uma certa concepção de direito comunitário, 

moldando o discurso jurídico europeu. Um dos primeiros passos deste para tanto 

fora de constituir através de suas decisões o entendimento que o direito comunitário 

é um sistema jurídico próprio e distinto dos nacionais, o que apenas fora possível 

com os princípios do primado e do efeito direto (MADURO, 2000, p. 58).  

Como consequência, as cortes nacionais são obrigadas a dar imediato efeito 

a provisões de direto efeito nos Tratados Europeus, e deixar de lado qualquer 

provisão feita por lei nacional. Este fato não quer dizer que a lei nacional é revogada 

pela lei comunitária, pois, nos casos em que não se encontra uma situação de 

“provisão comunitária” a lei nacional deverá ser aplicada (DÍEZ-HOCHLEITNER e 

NAVARRO, 2002, p. 03). 

O princípio do efeito direto foi o primeiro a ser reconhecido pelo Tribunal. O 

caso em que isto aconteceu foi no Acórdão do TJCE de 05/02/63, pertencente ao 

processo 26/62 NV,  Algemene Transport- en Expeditie Onderneming Van Gend & 

Loos contra Netherlands Inland Revenue Administration. Este caso já teve parte de 

seu texto transcrito em seção anterior, porém o seu conteúdo material ainda não fora 

discutido.  

Como se colocou algumas linhas antes, a construção que transformou o 

tribunal de justiça em uma instituição path dependent começa com um litígio e deste 

surge uma nova moldura jurídica que servirá de apoio para novas construções que a 

seguirem. Neste primeiro caso discutia-se o aumento de taxas aduaneiras postas 

pela administração holandesa, em violação ao atual art. 25 do Tratado de Roma89. 

Em resposta a este aumento o tribunal declarou pela primeira vez a supremacia da 

ordem jurídica comunitária sobre as ordens jurídicas nacionais. Disse o tribunal, 

como visto antes, que o objetivo do Tratado CEE, implica que este Tratado seja mais 

do que um acordo meramente gerador de obrigações recíprocas entre os Estados 

contratantes, sendo necessário ter em conta o espírito, economia e conteúdo que 

motivaram a ratificação deste tratado. 

Outro acórdão célebre do TJCE, este de 15/07/64, constante no processo no. 

                                            
89 Artigo 25º do tratado que institui a Comunidade Européia: 
 
São proibidos entre os Estados-Membros os direitos aduaneiros de importação e de exportação ou os 
encargos de efeito equivalente. Esta proibição é igualmente aplicável aos direitos aduaneiros de 
natureza fiscal. 
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6/64, (Flamino Costa/ENEL), estabelece o princípio do primado do direito 

comunitário, que determina a inaplicabilidade das normas nacionais contrárias às 

normas comunitárias,  complementar do princípio do efeito direto e, em grande 

medida, já implícito no acórdão Van Gend en Loos. 

É um acórdão célebre, pois nele está contida toda uma teoria geral das 

relações entre o direito comunitário e o direito interno, justificando a superioridade da 

ordem jurídica comunitária sobre as ordens nacionais.  

No segundo caso, o cidadão Flamino Costa não queria pagar a sua conta de 

electricidade por considerar que a nacionalização da ENEL (empresa energética 

nacional) constituía uma violação do Tratado. O tribunal não lhe deu razão quanto 

ao fundo da questão mas aproveitou a ocasião para tornar clara a supremacia do 

direito comunitário face ao direito nacional e a primazia devida às normas 

comunitárias em caso de conflito com qualquer norma nacional, sendo esta anterior 

ou posterior.  

Fundamentando sua decisão no fato de que o Direito Comunitário não pode 

variar de Estado para Estado em função de legislação interna, deverá aquela ordem 

comunitária ser colocada em posição hierarquicamente superior à ordem jurídica 

nacional. Disse o tribunal, como já fora visto antes, que uma vez transferida a esfera 

de competência da ordem jurídica interna em benefício da ordem jurídica 

comunitária deverá aquela limitar-se frente a esta, não podendo atos posteriores 

virem a contrariar esta colocação prévia.   

O Tribunal de Justiça entendeu o ordenamento jurídico comunitário como uma 

ordem jurídica autônoma, completa e auto-suficiente, cujas as eventuais lacunas 

seriam integradas de acordo com os conceitos próprios do direito constitucional e os 

princípios de uma comunidade de direito. A natureza constitucional ordenamento 

jurídico da União Europeia, já discutida em secção anterior, não resulta apenas dos 

princípios do primado e do efeito direto, sendo fundamental nessa 

constitucionalização o desenvolvimento jurisprudencial de princípios e conceitos de 

direito constitucional aplicáveis ao ordenamento jurídico comunitário 

substancialmente diferentes daqueles que vigoram no direito internacional. Estes 

princípios fazem parte de uma segunda onda de constitucionalização antes 

mencionada, sintetizada em outros casos marcantes.  
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 Além destes dois casos marcantes outros vieram suplementar estes dois 

princípios supra mencionados. A doutrina Simmenthal, oriunda do processo 106/77 

onde litigavam a Administração de Finanças do Estado contra Simmenthal SpA. , 

veio suplementar aquilo que não fora dito até então na doutrina do efeito direto. 

Neste caso decidiu-se que as provisões comunitárias oriundas da lei comunitária, e 

não só de seus tratados, torna automaticamente sem efeito provisões nacionais 

contrárias.  
 

De acordo com o princípio do primado do direito comunitário, a relação 
entre as disposições do Tratado e das medidas directamente aplicável das 
instituições, por um lado e do direito nacional dos Estados membros sobre o 
outro é de tal forma que essas disposições e medidas não só pela sua 
entrada em vigor tornar automaticamente inaplicável qualquer disposição 
contrária da legislação nacional em vigor, mas - na medida em que eles são 
uma parte integrante e prevalecem em, a ordem jurídica aplicável no 
território de cada um dos Estados-membros - também prejudica a adoção 
de novas válido medidas legislativas nacionais, na medida em que seria 
incompatível com as disposições comunitárias. Julgamento do Caso 
106/7790. 
. 
 

 A doutrina do Efeito Direito especializa-se ao ponto de colocar, como viu-se 

acima, as disposições legais comunitárias acima inclusive da legislação nacional que 

porventura poderá a vir ser posta em vigor.  

 Outro caso marcante, que também dá suporte à teoria do efeito direito, é 

aquele no qual contendem Ivonne van Duyn e Home Office (secretaria de estado). 

Neste fixa-se que, além dos tratados, as directivas comunitárias tem efeito direto, 

devendo ser aplicadas desde sua promulgação. Antes deste caso apenas outro tipo 

de norma, os regulamentos, tinham efeito direto na legislação nacional. A parte mais 

importante desta decisão, em resposta ao questionamento trazido pelo Reino Unido, 

que indagava se Directivas teriam efeitos idênticos aos dos Regulamentos, não 

obstante o artigo 249 do TCE dizer o contrário,  transcreve-se abaixo: 

                                            
90 Tradução livre do autor. Originalmente: In accordance with the principle of the precedence of 
community law , the relationship between provisions of the treaty and directly applicable measures of 
the institutions on the one hand and the national law of the member states on the other is such that 
those provisions and measures not only by their entry into force render automatically inapplicable any 
conflicting provision of current national law but - in so far as they are an integral part of , and take 
precedence in , the legal order applicable in the territory of each of the member states - also preclude 
the valid adoption of new national legislative measures to the extent to which they would be 
incompatible with community provisions.  
Julgamento: Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA. Reference for a 
preliminary ruling: Pretura di Susa - Italy.  
Disponível em: 
[http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=6
1977J0106#MO] 
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O Reino Unido salienta que, uma vez que o artigo 189 do tratado estabelece 
uma distinção entre os efeitos atribuídos aos regulamentos, directivas e 
decisões, que devem, portanto, presumir-se que o município, na emissão de 
uma diretiva em vez de fazer um regulamento, deve ter tido a intenção de 
que a diretiva deveria ter um efeito diferente daquele de um regulamento e, 
portanto, que o primeiro não deve ser diretamente aplicável. 
 
Se, no entanto, por força do disposto no artigo 189 regulamentos são 
diretamente aplicáveis e, conseqüentemente, podem, por sua natureza, têm 
efeitos diretos, não decorrendo daí que outras categorias de atos previstos 
neste artigo nunca pode ter efeitos similares. Seria incompatível com o 
efeito vinculante atribuído a uma diretiva pelo artigo 189 para excluir, em 
princípio, a possibilidade de que a obrigação que ela impõe possa ser 
invocada pelas pessoas em causa. Em especial, quando as autoridades 
comunitárias tenham, por diretiva, imposta aos Estados-Membros a 
obrigação de perseguir um determinado comportamento, o efeito útil desse 
ato seria enfraquecido se os particulares fossem impedidos de contar com 
ela nos tribunais nacionais e se estes foram impedidos de tomar em 
consideração como elemento do direito comunitário. Artigo 177, que 
autoriza os órgãos jurisdicionais nacionais para se referir às questões 
judiciais relativas à validade e à interpretação de todos os atos das 
instituições da comunidade, sem distinção, implica, além disso, que estes 
atos podem ser invocados pelos particulares junto dos tribunais nacionais. É 
necessário analisar, em cada caso, se a natureza regime, geral e redação 
da disposição em causa são susceptíveis de ter efeitos diretos sobre as 
relações entre os Estados membros e indivíduos. (Julgamento do Caso 41-
74)91. 

 

O que se deve trazer de importante deste trecho transcrito não é apenas o 

fato de que inaugurou-se a doutrina do efeito direto, mas sim que instaurou-se 

                                            
91Tradução livre do autor. Originalmente: The united kingdom observes that, since article 189 of the 
treaty distinguishes between the effects ascribed to regulations, directives and decisions, it must 
therefore be presumed that the council, in issuing a directive rather than making a regulation, must 
have intended that the directive should have an effect other than that of a regulation and accordingly 
that the former should not be directly applicable.  
 
If, however, by virtue of the provisions of article 189 regulations are directly applicable and, 
consequently, may by their very nature have direct effects, it does not follow from this that other 
categories of acts mentioned in that article can never have similar effects. It would be incompatible 
with the binding effect attributed to a directive by article 189 to exclude, in principle, the possibility that 
the obligation which it imposes may be invoked by those concerned. In particular, where the 
community authorities have, by directive, imposed on member states the obligation to pursue a 
particular course of conduct, the useful effect of such an act would be weakened if individuals were 
prevented from relying on it before their national courts and if the latter were prevented from taking it 
into consideration as an element of community law . Article 177, which empowers national courts to 
refer to the court questions concerning the validity and interpretation of all acts of the community 
institutions, without distinction, implies furthermore that these acts may be invoked by individuals in 
the national courts . It is necessary to examine, in every case, whether the nature, general scheme 
and wording of the provision in question are capable of having direct effects on the relations between 
member states and individuals (Judgment of the Court of 4 December 1974. Yvonne van Duyn v 
Home Office. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice, Chancery Division - United 
Kingdom. Case 41-74)  
 
Disponível em: 
[http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=6
1974J0041] 
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através de decisão deste tribunal a possibilidade de um tribunal nacional fazer valer 

o que está descrito na norma comunitária. Disse a referida decisão que os tribunais 

nacionais podem e devem utilizar regulamentos (e diretivas) comunitárias em seus 

julgamentos, já que há efeito direto destas normas na vida dos indivíduos e em seus 

direitos e responsabilidades. Este fato contribui para o constitucionalidade dos 

tratados já que ele instaura, a partir desta decisão, um esquema semelhante ao 

federal, onde a corte do ente federado pode utilizar-se da legislação federal em seus 

julgamentos.  

Em seguida, têm-se a doutrina do efeito indireto das directivas. O princípio do 

efeito indireto prega que as directivas da União Européia deve m colocar-se acima e 

sobrepor a ordem legal nacional em algumas circunstâncias. Uma diretiva, como já 

foi dito, é um tipo normativo comunitário que, segundo o mesmo artigo 249 do TCE 

antes mencionado, determina objetivos a serem perseguidos pela ordem nacional, 

da forma e meio que acharem ideal, porém vinculando o Estado aos objetivos que 

deve alcançar. Esta necessidade de implementação gerou este princípio do efeito 

indireto na medida que uma vez não alcançado o objetivo, poderá a diretiva ser 

aplicada indiretamente, buscando através do tribunal nacional, uma interpretação 

que venha a ser condizente com o texto posto na diretiva. No caso 14/83 Von 

Colson e Kamann contra Land Nordrhein-Westfalen o TJCE declarou que a 

Alemanha não estava cumprindo este requisito adequadamente, já que não havia 

providenciado sanções o bastante ao ponto de garantir proteção substancial como 

aquela objetivada na diretiva européia. Este caso tornou-se de grande importância 

para o constitucionalismo europeu não apenas devido ao fato de inaugurar o efeito 

indireto mas também por ter feito com que a teia legal localizada no âmbito nacional 

tivesse que ser interpretada segundo a legislação comunitária. Este artifício é próprio 

das interpretações segundo textos constitucionais. Como se nota abaixo, busca-se 

alcançar todas as medidas necessárias para tornar efetiva a diretiva comunitária.  

 
Ainda no terceiro parágrafo do artigo 189 do tratado deixa os Estados 
membros a liberdade de escolher as formas e meios de assegurar que a 
aplicação da diretiva, que a liberdade não afeta a obrigação, imposta a 
todos os Estados membros a que se destina a diretiva, para adoptar, no 
âmbito de seus sistemas jurídicos nacionais, todas as medidas necessárias 
para assegurar que a diretiva seja plenamente eficaz, em conformidade com 
o objectivo que persegue. 
 
Embora a Diretiva n. º 76/207/CEE, com a finalidade de impor uma sanção 
para a violação da proibição de discriminação, deixa aos Estados-Membros 



 140

de escolher entre as diferentes soluções adequadas para atingir o seu 
objectivo, no entanto, exige que, se um Estado-Membro opte por sancionar 
as infracções de que a proibição da concessão de indemnização, em 
seguida, a fim de garantir que é eficaz e que tem um efeito dissuasivo, que 
a compensação deve, em qualquer caso, ser adequada em relação ao 
prejuízo sofrido, devendo, portanto, uma quantidade a mais que a 
compensação puramente nominal, como, por exemplo, o reembolso apenas 
das despesas incorridas em conexão com o aplicativo. Cabe ao órgão 
jurisdicional nacional interpretar e aplicar a legislação adoptada para a 
implementação da diretiva em conformidade com os requisitos do direito 
comunitário, na medida em que é dado poder para fazê-lo ao abrigo do 
direito nacional 92. 

 
 
 Dando apoio direto a esta doutrina do efeito indireto, mais adiante, no ano de 

1990, complementou a corte, no julgamento do caso C-106/89 Marleasing SA contra 

La Comercial Internacional de Alimentacion SA, colocando que tanto o governo 

estadual como seus tribunais estão vinculados a tomar todas as medidas possíveis 

para que se possa chegar aos resultados esperados no espírito das diretivas, 

devendo, novamente, estes tribunais interpretarem a normatividade nacional de 

acordo com as mesmas, como se pode observar no trecho transcrito abaixo: 
Para responder a essa pergunta, deve-se observar que, como o Tribunal 
salientou no seu acórdão proferido no processo 14/83, Von Colson e 
Kamann contra Land Nordrhein-Westfalen [1984], p. 1891, n. ° 26, os 
Estados-Membros a obrigação decorrente de uma diretiva para alcançar o 
resultado previsto pela diretiva e dos seus direitos ao abrigo do artigo 5 º do 
Tratado, a tomar todas as medidas adequadas, gerais ou especiais, para 
assegurar o cumprimento dessa obrigação, é obrigatória a todas as 
autoridades dos Estados-Membros, incluindo , no âmbito de sua jurisdição, 
os tribunais. Daqui resulta que, na aplicação do direito nacional, se as 
disposições em questão foram tomadas antes ou depois da diretiva, o órgão 

                                            
92 Tradução livre do autor. Originalmente:  Although the third paragraph of article 189 of the treaty 
leaves member states free to choose the ways and means of ensuring that the directive is 
implemented, that freedom does not affect the obligation , imposed on all the member states to which 
the directive is addressed , to adopt , within the framework of their national legal systems , all the 
measures necessary to ensure that the directive is fully effective , in accordance with the objective 
which it pursues . 

 
Although directive no 76/207/eec , for the purpose of imposing a sanction for the breach of the 
prohibition of discrimination , leaves the member states free to choose between the different solutions 
suitable for achieving its objective , it nevertheless requires that if a member state chooses to penalize 
breaches of that prohibition by the award of compensation , then in order to ensure that it is effective 
and that it has a deterrent effect , that compensation must in any event be adequate in relation to the 
damage sustained and must therefore amount to more than purely nominal compensation such as , 
for example , the reimbursement only of the expenses incurred in connexion with the application . It is 
for the national court to interpret and apply the legislation adopted for the implementation of the 
directive in conformity with the requirements of community law , in so far as it is given discretion to do 
so under national law (Judgment of the Court of 10 April 1984. Sabine von Colson and Elisabeth 
Kamann v Land Nordrhein-Westfalen. Reference for a preliminary ruling: Arbeitsgericht Hamm - 
Germany.  Case 14/83) 
Disponível em: 
[http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=6
1983J0014] 
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jurisdicional nacional chamado a interpretá-lo é obrigado a fazê-lo, na 
medida do possível, à luz do texto e da finalidade da diretiva, a fim de atingir 
o resultado por ela prosseguido e cumprir desta forma o terceiro parágrafo 
do artigo 189 º do Tratado (Caso C-106/89)93.  

 

 Mais adiante, declara o tribunal mais uma doutrina, desta vez clamando pela 

responsabilidade de um Estado nacional perante os indivíduos devido ao não 

cumprimento de determinação legal comunitária. Não tomando as devidas 

providências pra a transposição de uma diretiva ao âmbito nacional pode causar a 

necessidade de reparação por parte do Estado. O caso Francovich inova ao formular 

o que seria necessário se comprovar para que o Estado nacional pudesse ser 

responsabilizado perante um cidadão por omissão ao não transpor diretiva. Haverão, 

segundo esta decisão, três fatos a serem comprovados para que haja reparação por 

parte do Estado: existência de um direito conferido pela diretiva; que o conteúdo 

destes direitos possam ser determinados com base no texto da diretiva; e que haja 

nexo causal entre a omissão do Estado e o prejuízo sofrido pelo indivíduo. 

Transcreve-se esta secção da decisão em seguida: 

 
Embora a responsabilidade do Estado-Membro para compensar a perda e 
danos causados aos particulares por violações do direito comunitário para o 
qual ele pode ser responsabilizado é exigida pelo direito comunitário, as 
condições em que existe um direito a reparação dependem da natureza da 
violação do direito comunitário que deu origem às perdas e danos que 
foram causados. 
 
No caso de um Estado-membro que não cumpra as suas obrigações nos 
termos do terceiro parágrafo do artigo 189 º do Tratado, ao tomar todas as 
medidas necessárias para atingir o resultado prescrito por uma diretiva a 
plena eficácia do que a regra do direito comunitário exige que haja ser um 
direito de indenização, no caso três condições sejam cumpridas, isto é, em 
primeiro lugar, que o resultado prescrito pela diretiva deve implicar a 
atribuição de direitos aos particulares, em segundo lugar, que deve ser 

                                            
93 Tradução livre do autor. Originalmente: In order to reply to that question, it should be observed that, 
as the Court pointed out in its judgment in Case 14/83 Von Colson and Kamann v Land Nordrhein-
Westfalen [1984] ECR 1891, paragraph 26, the Member States' obligation arising from a directive to 
achieve the result envisaged by the directive and their duty under Article 5 of the Treaty to take all 
appropriate measures, whether general or particular, to ensure the fulfilment of that obligation, is 
binding on all the authorities of Member States including, for matters within their jurisdiction, the courts 
. It follows that, in applying national law, whether the provisions in question were adopted before or 
after the directive, the national court called upon to interpret it is required to do so, as far as possible, 
in the light of the wording and the purpose of the directive in order to achieve the result pursued by the 
latter and thereby comply with the third paragraph of Article 189 of the Treaty (Judgment of the Court 
(Sixth Chamber) of 13 November 1990. Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion 
SA. Reference for a preliminary ruling: Juzgado de Primera Instancia e Instruccion no 1 de Oviedo – 
Spain). 
Disponível em: 
[http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=6
1989J0106]. 



 142

possível identificar o conteúdo desses direitos no base nas disposições da 
diretiva, e em terceiro lugar, que deve haver um nexo de causalidade entre 
a violação da obrigação do Estado e o do prejuízo sofrido pelas pessoas 
lesadas. 
 
Na ausência de legislação comunitária, que está em conformidade com as 
normas do direito nacional da responsabilidade que o Estado deve reparar 
as conseqüências do prejuízo causado. No entanto, as condições materiais 
e processuais pertinentes estabelecidas pela legislação nacional dos 
Estados-Membros não devem ser menos favoráveis do que as relativas às 
reclamações semelhantes de natureza interna e não deve ser concebida de 
forma a tornar praticamente impossível ou excessivamente difícil a obtenção 
da reparação. Casos conexos C-6/90 e C-9/9094. 

  
 

 A jurisprudência atual continua citando os casos supra mencionados, de 

forma que mostra uma tendência a continuidade e evolução. Entretanto, para que se 

possa determinar o status constitucional destes tratados, tal como determinou o 

TJCE, será necessário determinar, através de uma visão de ciência política, qual a 

fonte de legitimidade destes textos legais.  

No contexto dos debates contemporâneos na União Européia discute-se a 

origem da legitimidade desta decisão do TJCE de colocar a lei comunitária como 

sendo suprema à toda ordem legal nacional. Duas correntes destacam-se neste 

debate, dizendo a primeira que havendo uma ligação de legitimidade direta entre o 

cidadão e o texto dos tratados poder-se-ia dizer que sim esta ordem é legítima e que 

o povo europeu funciona como demos sob esta teia normativa. Já a segunda, 

defendendo que a legitimidade normativa dos tratados europeus deriva dos Estados-

                                            
94 Tradução livre do autor. Originalmente: Although the liability of the Member State to make good loss 
and damage caused to individuals by breaches of Community law for which it can be held responsible 
is required by Community law, the conditions under which there is a right to reparation depend on the 
nature of the breach of Community law giving rise to the loss and damage which have been caused.  

 
In the case of a Member State which fails to fulfill its obligation under the third paragraph of Article 189 
of the Treaty to take all the measures necessary to achieve the result prescribed by a directive the full 
effectiveness of that rule of Community law requires that there should be a right to reparation where 
three conditions are met, that is to say, first, that the result prescribed by the directive should entail the 
grant of rights to individuals; secondly, that it should be possible to identify the content of those rights 
on the basis of the provisions of the directive; and thirdly, that there should be a causal link between 
the breach of the State' s obligation and the loss and damage suffered by the injured parties.  

 
In the absence of any Community legislation, it is in accordance with the rules of national law on 
liability that the State must make reparation for the consequences of the loss and damage caused. 
Nevertheless, the relevant substantive and procedural conditions laid down by the national law of the 
Member States must not be less favourable than those relating to similar domestic claims and must 
not be so framed as to make it virtually impossible or excessively difficult to obtain reparation  
(Judgment of the Court of 19 November 1991. Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v 
Italian Republic. References for a preliminary ruling: Pretura di Vicenza and Pretura di Bassano del 
Grappa – Italy) Disponível em: 
[http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=6
1990J0006] 
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membros e sua delegação, acredita que a lei nacional, em especial a ordem 

constitucional nacional, estaria acima da ordem comunitária (KUMM, 2005, p. 275).  

Invocando a Convenção de Viena Sobre o Direito dos Tratados, observa-se 

em seu artigo 27 que uma parte não poderia invocar disposições de seu direito 

interno para justificar o descumprimento de um tratado (com exceção desta violação 

ter ocorrido no ato de adesão do Estado ao texto do tratado). Assim, entendendo o 

arcabouço constitucional Europeu como sendo uma oriundo de uma união de 

tratados, não se poderia conceber a segunda linha. Ocorre que dentro de uma 

concepção voluntarista do Direito Internacional, esta fundamentação de nada 

valeria, já que a ordem jurídica internacional decorre exclusivamente das vontades 

compostas dos Estados. Não estando disposto expressamente que a ordem adotada 

como tratado se colocaria como ordem constitucional significaria dizer que não 

houve o consentimento do Estado em ter sua ordem jurídica nacional como 

hierarquicamente inferior à ordem jurídica comunitária. 

Resolve-se este problema analisando a forma através da qual interagem as 

duas ordens normativas. Existem três grupos que analisam através de uma ótica 

interna (ou seja, tendo a ordem nacional como ponto de vista) a relação entre a lei 

comunitária e a lei nacional. O primeiro grupo, composto principalmente por 

advogados europeístas, defendem que os tribunais nacionais já estão cientes das 

prerrogativas legais comunitárias e já contribuem para esta ordem, entendendo a lei 

comunitária como lei suprema, defendendo uma Supremacia Constitucional 

Européia.  

Um segundo grupo, composto principalmente por constitucionalistas 

nacionais, defendem a idéia da supremacia da ordem constitucional interna, dizendo 

que só haverá uma submissão nacional à lei comunitária quando houver disposição 

constitucional (ou seja, de direito interno) que a possibilite. Seria o caso, por 

exemplo, dos tribunais holandeses, já que a sua carta constitucional dispõe que a 

mesma não impedirá a aplicação da lei transnacional. Porém, em casos como a 

Inglaterra, frente ao princípio da supremacia parlamentar, uma ordem constitucional 

superior ao parlamento seria difícil de conceber.  Os membros desta corrente 

concordam com o posicionamento seguinte:  

 
Um tribunal constitucional nacional que reconhece que a legislação da UE é 
a lei suprema do país é um órgão que cedeu sua autoridade como o 
intérprete último da lei aplicável em sua jurisdição para o Tribunal de Justiça 
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da União Europeia. Se pensado como um ator estratégico consciente de 
seu poder, não é surpreendente que um tribunal constitucional nacional está 
inclinado a insistir no NCS [Inexistência de Estado Comunitário], e levantar 
questões de conflito constitucional. Esse tribunal é susceptível de invocar a 
possibilidade de submeter a legislação da UE a algum tipo de revisão 
constitucional para sinalizar claramente que não cedeu o poder (Idem, p. 
279)95. 

 

Por fim existiria um grupo “sui generis” que prega que este debate não tem 

sentido, devendo as preocupações da doutrina concentrarem-se na compatibilização 

entre a norma nacional e a comunitária, e não em “quem tem a última palavra” 

(Idem, p. 278) 

Acredita-se que esta última corrente tem a posição mais adequada. O fato da 

prática jurídica européia ser pluralista, estando baseada em diversos fundamentos 

legais e práticas jurídicas diferentes, a possibilidade de conflito normativo entre as 

ordens nacional e comunitária é sempre uma possibilidade. Diferente da primeira 

corrente supra mencionada, que tem a ordem comunitária como suprema em todos 

os sentidos, e da segunda corrente, colocando-a abaixo (ou, melhor dizendo, 

dependente) das ordens constitucionais nacionais, esta terceira corrente capta o 

sentido que se busca trazer a união européia e sua legislação, tratando esta ordem 

como intermediária. Não se caracterizando nem como lei interna ou ditame 

internacional, a lei comunitária transitaria ente os dois mundos, dependendo em 

última instância da interpretação dos tribunais nacionais. Esta corrente tem como 

adeptos Weiler e Maduro, ambos citados na bibliografia final.  

 
A lei é geralmente de um Estado soberano. O direito internacional é a lei 
entre os estados. Os defensores da teoria “sui gerenris” têm um apurado 
sentido de que a UE não está devidamente caracterizada como qualquer lei 
estadual ou internacional, e que as questões interessantes sobre os 
conflitos constitucionais não são devidamente abordadas usando as 
ferramentas conceituais de uma tradição teórica que eles reconhecem como 
estatista. Mas o rótulo "sui generis" – muito parecido com o vocabulário do 
pós e além [Estado] (em conjunto com a soberania, a nação, o estado) –
encobre o fato de que a tarefa de desenvolver as ferramentas conceituais 
para a descrição de estruturas jurídicas e políticas que não se encaixam no 
quadro estatal ainda não foi alcançada. Isso explica porque, após a morte 
do paradigma estatal para a discussão de questões básicas da legislação 

                                            
95 Tradução livre do autor. Originalmente: A national constitutional court acknowledging that EU law is 
the supreme law of the land is a court that has ceded its authority as the ultimate interpreter of the law 
applicable in its jurisdiction to the Court of Justice. If thought of as a strategic actor conscious of its 
power, it is not surprising that a national constitutional court is inclined to insist on NCS and raise 
issues of constitutional conflict. Such a court is likely to invoke the possibility of subjecting EU law to 
some kind of constitutional review to signal clearly that it has not ceded power. 
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da UE, falar de uma entidade 'sui generis' e na língua do pós e além Estado 
tornou-se proeminente. (idem, 278)96. 

 
 

  

 Adentrando mais nesta dialética entre a supremacia constitucional nacional e 

a superioridade da norma comunitária nos tribunais apenas duas conseqüências são 

possíveis. A primeira, decretando as cortes nacionais a supremacia de sua ordem 

constitucional interna, levaria a destruição da União Européia, retirando qualquer tipo 

de segurança jurídica que se possa ter estabelecido nesta instituição até então. A 

segunda, que se vem averiguando até então, admite a importação inclusive da 

norma comunitária para o Estado-nacional, havendo sempre a tentativa de se 

conciliar as duas ordens. 

Conclui-se que a ordem normativa da União Européia, através de uma ótica 

externa ao Estado-nacional, fixou-se a partir da jurisprudência do TJCE e figura 

consolidada dentro deste núcleo jurisprudencial que mencionou-se antes. Quanto á 

ótica interna, oriunda do Estado-nacional, existe uma tendência a se aderir a terceira 

corrente de pensamento supra mencionada, já que não só existe uma congruência 

de caracterização da União Européia como uma instituição internacional única no 

mundo globalizado, figurando entre uma federação e uma instituição internacional 

simples, como também os reflexos desta linha de pensamento no âmbito legal são 

adequados, ficando a lei comunitária em uma situação intermediária adstrita em 

última instância à interpretação de tribunais nacionais que, até o presente momento, 

têm concordado com a ótica externa supra mencionada.  

 
5.5 A relação contrapontual entre o sistema jurídico comunitário e nacional  
 

O processo de constitucionalização do direito comunitário é descrito como 

parte do desenvolvimento jurisprudencial da arquitetura constitucional erguida pelo 

                                            
96 Tradução livre do autor. Originalmente: Law is generally the law of a sovereign state. International 
law is the law between states. ‘Sui generists’ have a keen sense that the EU is not appropriately 
characterised as either state or international law, and that the interesting questions concerning 
constitutional conflicts are not well addressed using the conceptual tools of a theoretical tradition that 
they recognise as statist. But the ‘sui generis’ label—much like the vocabulary of post and beyond (in 
conjunction with sovereignty, the nation, the state)—covers up the fact that the task to develop the 
conceptual tools for the description of legal and political structures that do not fit the statist framework 
has not yet succeeded. This explains why after the demise of the statist paradigm for the discussion of 
basic questions of EU Law, talk of an entity ‘sui generis’ and the language of post and beyond has 
become prominent. 
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Tribunal Europeu de Justiça. Esta realidade jurisprudencial está fundada nos 

princípios do primado e do efeito direto e na concepção do direito comunitário como 

uma ordem jurídica autônoma, auto-suficiente, regulada por princípios de natureza 

constitucional. A construção desta arquitetura e discussão dos casos chave que a 

tornaram materialmente constitucional serão discutidos logo em seguida ao debate  

teórico da criação deste sistema.  

É indiscutível a importância da atuação do poder judiciário europeu na 

formação desta ideia constitucional que permeia os tratados formadores da União 

Europeia. Contudo, não se pode ter a ingenuidade de se crer que esta atuação foi 

restrita ao tribunal comunitário ou que a mesma passou despercebida, como se 

passa a descrever adiante.  

Após a sua criação com os Tratados de Roma, as duas primeiras tarefas do 

TJCE foram assegurar a sua efetividade como instituição e assegurar a efetividade 

da norma comunitária, isso sem interferir em conflitos políticos que pudessem retirar 

sua credibilidade e a credibilidade do sistema normativo comunitário. Para tanto, 

precisou este tribunal agir em conjunto com não apenas as políticas comunitárias 

como também com os demais tribunais nacionais dos estados membros e 

determinar a natureza da norma comunitária, alvo de sua atuação e proteção. 

Como já se discutiu, a natureza da norma comunitária a posiciona entre a 

norma de Direito Internacional e a Norma Constitucional. Por um lado, argumenta-se 

que alguns dos elementos constitucionalizadores do direito comunitário podem ser 

encontrados em outras instâncias do direito internacional, podendo ser explicáveis a 

luz das doutrinas deste. Por outro lado, argumenta-se, igualmente, que ainda 

faltariam ao direito comunitário algumas características do direito constitucional e 

que a sua aplicação e primado nos ordenamentos jurídicos nacionais decorre e 

depende das constituições nacionais. 

Quanto à base deste “ordenamento jurídico comunitário”, parte da doutrina 

define a Norma Comunitária como uma forma de norma de Direito Internacional, 

diferenciando a primeira da norma da segunda apenas pelo fato daquela ter 

mecanismos de controle e remédios legais e de implementação mais desenvolvidas 

que estas, deixando clara a condição rescindível do Tratado. Porém, existe também 

quem eleve a Norma Comunitária ao nível de Norma Constitucional, tomando o 

caminho inverso daqueles anteriormente mencionados. Sabe-se, entretanto, que 

este debate será infrutífero, ou a debate about words, nas palavras de MADURO. 
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Sendo Norma de Direito Comunitário ou de Direito Constitucional, o importante é 

visualizar que a Norma Comunitária tem efeitos constitucionais, que sua doutrina é 

constitucional, e que o discurso de sua norma é próprio da Norma Constitucional 

(MADURO,1998, p. 07). 

A relação entre o direito comunitário e os direitos nacionais exige uma nova 

concepção do Direito, não prisioneira das concepções hierárquicas que o têm 

dominado. Interessa apenas notar que, independentemente da caracterização 

jurídica do direito comunitário e do fundamento da sua obrigatoriedade, os conceitos 

que hoje dominam a sua construção são conceitos de natureza constitucional. Neste 

sentido, o discurso jurídico dominante é de tipo constitucional, refletindo a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça. 

Como já se disse, criou-se através da jurisprudência supranacional um novo 

ordenamento jurídico dotado de uma arquitetura quase federal. Desta forma, o 

direito comunitário se transformou em um novo ordenamento jurídico autônomo e 

distinto do direito internacional (aproximando-se em características do direito 

constitucional).   

O processo de criação deste novo ordenamento é resultante da cooperação 

de diversos atores, pertencentes a comunidade jurídica europeia.  Esta, sustentou a 

produção do Tribunal Europeu de Justiça e legitimou a criação deste novo 

ordenamento jurídico supranacional e quase federal. Porém, ao fazê-lo, não deixou 

de controlar em parte seu primado e também influenciar seu conteúdo.  

 A principal relação entre os ordenamentos europeu comunitário e os dos 

estados nacionais dá-se por meio dos princípios do primado e do efeito direto. A sua 

natureza auto-suficiente permeada por conceitos de direito constitucional aproximam 

a relação entre estes ordenamentos de uma arquitetura jurídica federal, onde a 

moldura jurídica completa possui princípios de garantias jurisdicionais, de 

funcionamento, de direitos fundamentais e de separação de poderes horizontal e 

vertical.  

A relação entre o Direito da União Europeia e dos estados nacionais é 

descendente, segundo o Tribunal de Justiça. Porém, devido a concepção 

hierarquizada do Direito, isto elevaria o posicionamento da “lei superior” 

(Grundnorm), critério de validade de todas as outras normas jurídicas, ao nível 

supranacional. Esta situação afetaria a ideia clássica de soberania nacional e 

também desagradaria os demais atores responsáveis pela constitucionalização do 
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Direito Comunitário. Para resolver a primeira questão, a interpretação dos tratados 

constitutivos como simples normas entre estados (ou simples normas de Direito 

Internacional) foi substituída pela compreensão de que estes são produção dos 

povos da Europa, que poderão invocar as suas disposições já que estas normas são 

também destinadas a eles. Surge ai então uma nova fonte de Direito.  

O fundamento, então, de validade deve ser compreendido como fragmentado. 

Haveria um fundamento para o ordenamento supranacional e outro para o nacional, 

sem contudo impedir que o funcionamento de um colaborasse para o funcionamento 

do outro, compondo então uma realidade constitucional plural que interage de forma 

contrapontual.  

O funcionamento dos tribunais nacionais, através do mecanismo de reenvio 

prejudicial, colaborou para que se conferisse autoridade jurisdicional ao tribunal 

europeu. Em contrapartida, o tribunal europeu devolvia a autoridade para aplicar 

suas decisões aos tribunais nacionais, fazendo assim com que se formasse um 

sistema dinâmico onde os tribunais nacionais legitimavam o tribunal europeu 

pedindo seu posicionamento, e este legitimava a ação daqueles devolvendo-lhes as 

suas resoluções para serem aplicadas. Uma realidade definida como contrapontual. 

A legitimidade do constitucionalismo europeu se baseou na sua construção 

indutiva, a partir das constituições e comunidades jurídicas nacionais. O tribunal 

europeu procurou nelas fundamento e tornou-as fonte do direito comunitário, 

fazendo com que a constituição europeia seja resultado do produto do diálogo entre 

os tribunais nacionais e si próprio. 

O pluralismo constitucional europeu tem profundas conseqüências práticas 

que não podem ser desconsideradas. Logo de início, verifica-se que a sua 

legitimidade reside na sua construção ascendente, decorrente não apenas no poder 

de veto dos tribunais nacionais quanto a implementação e eficácia da norma 

comunitária, como também na forma que os mesmos moldam a interpretação e 

aplicação destas.  

 
Foi o suporte de um leque alargando de actores jurídicos e sociais nacionais 
(maioritariamente os tribunais nacionais e os particulares) que autorizou o 
Tribunal de Justiça a liberar o direito da união europeia da sua dependência 
de uma legitimidade indirecta através do Estado, e a formular uma 
reivindicação de autoridade política e jurídica independente (MADURO, 2006, 
p. 31). 
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Esta afirmação ainda determina que a participação social no processo de 

formação desta arquitetura constitucional através de mecanismos judiciais legitima 

democraticamente o ordenamento plural. Contudo, é uma legitimidade fraca, que 

ainda assim dependeria de uma maior participação dos institutos de representação 

política na esfera supranacional.  

O direito nacional ainda detêm um poder de veto sobre o direito europeu, 

contudo as implicações políticas do uso deste veto são cada vez mais severas. Esta 

idéia faz com que uma concepção hierarquizada tanto do direito europeu sobre ou 

sob o direito nacional não deva ser adotada, já que isto minaria a legitimidade deste 

ordenamento. O que se observa, por uma concepção hierarquizada, é que tanto o 

direito nacional como o direito europeu assumem na lógica interna de seus sistemas 

o papel de norma suprema e os tribunais responsáveis pela interpretação última 

desta norma assumem respectivamente o papel de protetores das mesmas. Assim 

sendo, na ótica europeia, a norma nacional tem como critério de validade sua 

adequação à norma comunitária e a na ótica nacional o direito comunitário tem 

validade apenas após ser recepcionado por uma norma constitucional nacional. 

Desta forma, a questão de quem decide quem decide (Kompetenz-Kompetenz) será 

diferente de acordo com o ponto de vista adotado. 

MADURO97 sugere uma nova forma de se ver este dilema, sob uma ótica não 

hierarquizada. Para que haja a libertação desta idéia, deve-se conceber não apenas 

os ordenamentos europeu e doméstico como não hierárquicos como também deve-

se adotar uma idéia de soberania partilhada ou, melhor ainda, concorrente. Contudo, 

antes de se discutir esta idéia de soberanias concorrentes, passa-se a discutir a 

possibilidade desta nova idéia de constitucionalismo supranacional (ou pós-

nacional).  

Em artigo publicado no ano de 2000, MADURO defendeu que o 

constitucionalismo nacional é uma representação datada, contextual à época da 

formação das constituições nacionais, e que encontra-se contestada por uma nova 

forma de constitucionalismo, o Europeu. Os ideais constitucionais não são 

dependentes ou legitimados por políticas nacionais, por tanto não haveria por que se 

dizer que existe uma maior validade (ou hierarquia) para o constitucionalismo 

nacional frente ao europeu. Haveria então uma supremacia artificial do 

                                            
97 O pensamento deste autor encontra-se presente nas obras referenciadas dos anos de 2000 e 
2006, que são complementares.   
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constitucionalismo nacional, simultânea a uma nova análise do constitucionalismo 

que legitima a União Europeia que surge da presente realidade da 

desterritorialização do poder normativo.  

A idéia de uma Constituição Europeia hoje, com base nos tratados 

fundamentais da União, pode ser resultante de uma compreensão funcional das 

conseqüências da integração regional excluindo-a, contudo de um debate de valores 

constitucionais. Esta compreensão, decorrente da visão política do processo, inicia-

se com a idéia de spillover, onde as regras de integração mercantil transbordaram 

para áreas de regulação nacional e resultaram em um conflito entre o funcionamento 

destas e a legitimidade democrática das leis nacionais. Tendo em vista que os 

objetivos da integração mercantil não mais explicam este alcance comunitário no 

direito nacional, aumenta-se as competências da União Europeia e modifica-se a 

sua natureza, o que leva à uma crise de legitimidade democrática do bloco. Uma 

forma de se resolver esta crise é utilizar o sistema jurídico comunitário tal como se 

constitucional fosse, criando-se assim uma nova comunidade política com remédios 

judiciais e extrajudiciais próprios à sua proteção democrática. Enquanto parte da 

doutrina defende que não há constituição europeia por não existir um demos 

europeu capaz de legitimar esta comunidade política, outra parte (defensores do 

euro-federalismo) acreditam que o poder constituinte deve ser visto presente e em 

exercício (através dos seus governos nacionais) na formação histórica da União 

Europeia.  

Entendem-se as constituições como contratos ou acordos decorrentes de um 

consenso social, capazes de exercer soberania popular. Membros de uma politéia 

criam sua organização social e tornam-se povo ao se subordinarem solidariamente à 

sua constituição. Esta, portanto, define e é definida pelo povo.   

 
Estudiosos da teoria constitucional e da democrática normalmente 
pressupõem que "um povo" já existe. Mas o que faz um povo? E quem tem 
o direito de ser considerado como parte do povo? Um governo pode ser 
determinado de diversas formas (incluindo concepções liberais ou 
comunitárias). Essa determinação, por sua vez, define a cidadania (ou vice-
versa), dando o direito de representação e participação na constituição de 
decisões e no processo político. O processo de integração europeia 
perturba essa construção constitucional, introduzindo uma politéia de 
imagem diferente ou assumindo uma constituição sem um sistema político 
tradicional, uma constituição sem povo.(MADURO, 2000, p. 7)98. 

                                            
98 Tradução livre do autor. Originalmente: Constitutional and democratic theory scholars normally 
presuppose that “a people” already exists. But what makes a people? And who has the right to be 
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 A crítica ao constitucionalismo europeu desenvolve-se da simples suposição 

de que o constitucionalismo nacional lhe é superior devido a presença necessária de 

um demos para que exista constitucionalismo ou democracia, e isto ocorreria 

apenas nos Estados nacionais (CEDERMAN, 2001, p. 141).  

 Porém, para que exista uma politéia, não é necessário um demos tal qual 

encontrado no Estado nacional, equivalente à ideia de semelhança étnico-cultural. É 

possível se compreeder um demos resultante da compreensão cívica de se 

pertencer ao mesmo contexto social, tal como um contrato onde aqueles que 

voluntariamente compartilharem valores semelhantes possam aderir. Quanto a este 

argumento, pode-se sustentá-lo com a afirmação de DAHL, de que devido ao fato 

que pouco se analisou o problema dos revés na mudança de escala de uma unidade 

no que tange os valores democráticos, os únicos argumentos existentes seriam as 

reduções de ligação, lealdades e sentimentos99.  

 Um posicionamento mais construtivista colocaria mais ênfase na política para 

a criação de um demos. A manipulação de símbolos culturais pode criar esta 

identidade, já que a sua formação admite a interferência ativa de intelectuais e 

ativistas políticos, que aumentam ou reduzem as diferenças étnico-culturais 

desejadas para criar a nova identidade cultural (CEDERMAN, 2001, p.142).  

 Pode-se notar, por exemplo, em pesquisa realizada pelo Eurobarômetro de 

número 52 que no ano de 1999, a média europeia dos 15 Estados originais já 

mostrava que 55% dos entrevistados admitiam de certa forma terem uma identidade 

europeia. Esta situação aumenta ou diminui de acordo com o estado que se 

investiga, como demonstra o gráfico no anexo 07. 

 Mais adiante, ainda pode-se indagar se a representação política, democracia 

e o constitucionalismo dependem deste elo étnico-cultural. A perspectiva do 

cosmopolitanismo  pode auxiliar neste dilema. O cosmopolitanismo, quando aplicado 

ao indivíduo, leva a compreensão da desnacionalização, tendo versões radicais 

                                                                                                                                        
considered as part of the people? A polity may be determined in different ways (including liberal or 
communitarian conceptions). That determination will, in turn, define citizenship (or vice versa), giving a 
right to representation and participation in constitution-making and the political process. The European 
integration process disturbs this constitutional construction by introducing into the picture different 
polities or by assuming a constitution without a traditional polity; a constitution without a people. 
99 Tradução livre do autor. Originalmente: Because the problem of tradeoffs in democratic values 
resulting from changes in scale has been largely ignored, the opponents of drastic increases in the 
size of a democratic unit have little to fall back on except sentiment, attachment, loyalties. (In 
CEDERMAN, 2001, p. 141) 
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capazes de negar inclusive a ideia da necessidade de cidadania. Como moral 

universal, o cosmopolitanismo nega a necessidade de compatriotas, partindo da 

premissa que todos os homens são iguais independente de origem, correligionários 

ou preceitos étnicos. É a aplicação do princípio da moral universal Kantiano.  Uma  

terceira acepção, aplicando à política o preceito Kantiano, afirma-se que um regime 

político global será possível se reforçados por garantias democráticas. Contudo,  

esta corrente não nega a democracia na sua forma nacional. A democracia 

cosmopolitana exige a criação de instituições fortes a nível global capazes de 

exercer força política e serem responsabilizadas, com o fundamento que a 

interdependência global levará a concentração de poder político na escala global. 

Neste caso, defende o cosmopolitanismo que o demos destas instituições poderá 

ser simplesmente uma concepção formal, do agregado de pessoas que estão 

sujeitas a uma autoridade política (BAUBOCK, 2002, p. 113).  

 Assim sendo, uma nova concepção de constitucionalismo surge, devido ao 

fato de que não existe mais uma correspondência democrática entre aquele que 

controla a ação política (cidadão) e o destinatário da mesma.  

Estes argumentos podem ser tanto tidos como pragmáticos quanto como 

normativos. Um constitucionalismo transnacional pragmaticamente aumenta a 

capacidade dos Estados conterem os impactos de políticas externas sobre atos 

ocorridos em suas fronteiras. Do ponto de vista normativo, o mesmo fornece 

elementos de controle constitucional destes atos, já que aquele responsável estará 

contido dentro do leque de proteção desta constituição transnacional.   

Contudo, ainda há um dado que deve ser incluído neste dilema. Quanto maior 

o âmbito de uma politéia, mais difícil torna-se a representação política dentro da 

mesma. Assim afirma MADURO: 

 
Duas consequências importantes devem ser avaliadas a partir da discussão 
feita até agora: em primeiro lugar, não há nenhuma reivindicação válida 
geral de democracia para o constitucionalismo nacional no que diz respeito 
ao constitucionalismo europeu, a segunda e que a democracia não deve ser 
entendida apenas com referência ao seu ideal estado-nação. Isso não quer 
dizer que o sistema político ideal para o constitucionalismo e democracia é 
sempre aquele em que a maior representação e participação podem ser 
alcançadas. O paradoxo do governo significa que as jurisdições menores 
podem muitas vezes fornecer uma representação menos extensa, mas 
melhor. Em outras palavras, a simples expansão do alcance do governo não 
determina um aumento da democracia e de legitimação constitucional. Isto 
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é assim porque o constitucionalismo e a democracia são também sobre a 
qualidade da representação e participação (MADURO, 2000, p. 201)100. 

 
 
 
 Este paradoxo encontra apenas uma solução plausível no sistema político. 

Para que haja a representação política adequada típica de uma comunidade política 

pequena e a proteção das interferências que vêm do projeto de inserção em 

comunidades plurais, pode-se adotar um sistema de tipo federal onde as instâncias 

políticas se sobrepõem.   

 Voltando ao sistema normativo europeu, adotar uma concepção pluralista do 

seu ordenamento seria adotar esta ideia cosmopolitanista de demos (formal) e 

fundar a sua legitimação na formação do seu sistema na apropriação de conceitos 

constitucionais domésticos. A formação de um sistema contrapontual não deve ser 

encarada como um problema a ser resolvido, mas como a solução para uma relação 

entre sistemas que não importa na desintegração de um para que o outro sobreviva 

(MADURO, 2006, pp. 37-38).   

 O direito contrapontual, tal como definido por MADURO, é consubstanciado 

em princípios próprios e tem dupla função: de um lado torna possível o respeito 

entre reivindicações normativas concorrentes e de outro garante a coerência e 

integridade do sistema ordenamento jurídico. São princípios harmônicos do direito 

contrapontual o pluralismo, a consistência e coerência horizontal e vertical, a 

universalidade e a escolha institucional.  Estes princípios devem ser seguidos por 

todos os atores na estruturação do sistema, para que assim o sistema constitucional 

plural europeu seja viável.  

 Estes princípios devem ser compreendidos como guias hermenêuticos 

sistêmicos que regulam a interação entre o sistema normativo europeu e os diversos 

sistemas nacionais, possibilitando os processos de justificação das decisões 

jurídicas nacionais e européias baseadas em diferentes argumentos. São 

                                            
100 Tradução livre do autor. Originalmente: Two important consequences should be taken from the 
discussion made so far: first,  there is no valid general claim of democracy for national 
constitutionalism with  regard to European constitutionalism; second, constitutionalism and democracy  
should not be understood only with reference to their nation state ideal. This is not to say that the ideal 
polity for constitutionalism and democracy is always that where the broadest representation and 
participation can be achieved. The paradox of the  polity means that smaller jurisdictions may often 
provide less extensive but better  representation. In other words, the simple expansion of the scope of 
the polity does  not determine an increase in democracy and constitutional legitimation. This is so  
because constitutionalism and democracy are also about the quality of representation  and 
participation. 
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mecanismos de reconhecimento mútuo, desenhados para reger um discurso de 

compatibilidade.   
Há três requisitos que garantem a adaptação mútua e o desenvolvimento de 
um ordenamento jurídico coerente num contexto de pluralismo jurídico: 1) as 
teorias de deliberação e justificação em que os tribunais nacionais e 
europeus baseiam as suas decisões devem ser universalizaveis a todos os 
participantes; 2) cada teoria deve ser construída de forma a ajustar-se 
adaptar-se às teorias rivais; 3) as teorias de deliberação e justificação dêem 
ser conducentes a um mesmo desfecho de aplicação (MADURO, 2006, p. 
40).  

  

 Estes requisitos garantem o pluralismo e a sua coerência integral, protegendo 

as reivindicações rivais das constituições nacionais e européias de uma erosão de 

seu ordenamento jurídico. O pluralismo, por sua vez, é o primeiro princípio do direito 

contrapontual. Este tem uma dimensão fundacional, onde um ordenamento não 

pode se afirmar de forma a anular o outro, e uma participativa, onde o discurso 

jurídico deve promover a mais ampla participação possível.  

 Na primeira dimensão do pluralismo, deve-se respeitar a identidade e a 

reinvidicação normativa dos outros ordenamentos jurídicos. Este ponto também 

pode ser chamado de constitucionalismo co-operativo. Duas considerações 

exemplificativas podem ser feitas. De início, a ideia de que a norma Europeia é 

suprema, hierarquicamente superior a nacional, encontra respaldo e respeito nos 

tribunais nacionais. Aceita-se a mesma nestes porém com um fundamento diverso, 

de que a constituição nacional autorizou esta circunstancia. Em texto que é 

referência doutrinária para a compreensão desta situação afirma DE WITTE: 

 
A tese de que o direito comunitário tem primazia absoluta, mesmo sobre as 
Constituições nacionais, não é geralmente aceitos nos tribunais supremos 
nacionais. Uma razão, aqui mencionada, é que os tribunais reconhecem a 
posição privilegiada do direito comunitário, não por força da própria natureza 
da referida lei, como o Tribunal de Justiça teria, mas pela graça de seu 
próprio sistema constitucional (in GRAIG e de BURCA, 1999, p. 201)101. 

 

 

Como se mencionou nos casos Solange I e II, pode haver reservas dos 

Estados quanto a esta supremacia. Em seguida, para que esta situação não faça 

                                            
101 Tradução livre do autor. Originalmente: The thesis that Community Law has absolute primacy, 
even over national constitutional provisions, is generally not accepted in national supreme courts. One 
reason, mentioned here, is that those courts recognize the priviledged position of EC law, not by virtue 
of the inherent nature of that law, as the Court of Justice would have it, but by grace of their own 
constitutional system. 
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que um ordenamento anule o outro, aplica-se uma ideia de que os tribunais 

nacionais devem procurar orientação tanto da lei nacional quanto europeia, ser 

contextualmente sensíveis e em seguida balancear os princípios levando em 

consideração as condições políticas da União e dos Estados membros (ALBI, 2007, 

p. 63).  

 Este cenário, segundo KUMM, o impacto da permissão de adjudicação 

constitucional da legislação comunitária seria mínimo, já que ele beneficia a 

coerência sistêmica. O Estado membro apenas deixaria de aplicar muito raramente 

o disposto no direito comunitário. Quando o fizer, deverá fundamentar sua decisão 

de forma a fortalecer o desenvolvimento de um constitucionalismo europeu, 

aumentando o poder dos tribunais nacionais como garantidores dos interesses 

comunitários, aumentando também a pressão para uma maior legitimidade 

democrática por meio do judicial review. Também resultará desta circunstância uma 

tradição constitucional europeia mais robusta. Por fim, devido ao fato de que os 

tribunais também funcionam como contribuintes para o processo democrático, 

alertando às instâncias legislativas de possíveis falhas sistêmicas, este tipo de ação 

poderá funcionar como catalisadora para emendas tanto no direito nacional como 

comunitário para tornar cada vez mais os sistemas compatíveis (KUMM, 2005, 292).  

 Nenhum ordenamento, então, deve ser obrigado a abandonar o seu ponto de 

vista, isto tem profundas conseqüências em como o direito nacional deverá se 

ajustar ao Direito da União Europeia, incorporando as suas normas e como este 

deverá respeitar as reivindicações do direito constitucional nacional, que poderá ser 

(como visto nos casos já mencionados) através da manutenção da importância 

atribuída às Constituições nacionais enquanto fontes do Direito comunitário 

(MADURO, 2006, p. 42).  

 Uma das conseqüências de uma ordem plural que respeita e integra as 

normas de diversos ordenamentos em diversas instâncias judiciais é a possibilidade 

de ter-se uma erosão de consistência e coerência. Entende-se esta última como a 

unidade de integridade do sistema jurídico, que assegura que cada nova decisão 

jurídica é condizente e consistente com as decisões anteriores. Ter 

subdeterminações rivais do direito, como se descreveu possível quando definindo o 

pluralismo, não significaria ter simultaneamente incoerência sistêmica. A coerência 

teórica indicaria que todas as decisões se baseiam em uma única teoria de 

justificação, fato que a posiciona de forma contraria ao pluralismo aqui definido. 
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Contudo, a consistência sistêmica, não implica na adoção de uma única e 

generalizada teoria do direito e hierarquia de normas. Havendo o projeto de criação 

de um ordenamento jurídico comum com a vinculação de todos os participantes, a 

justificação e deliberação de cada decisão deverá levar em consideração as 

decisões anteriores salvaguardando assim a coerência do sistema.  

 Uma interpretação e aplicação uniforme determinada pelo Tribunal Europeu 

de Justiça não é o bastante para assegurar a coerência vertical do sistema. Para 

tanto, devem os tribunais nacionais adequarem as suas decisões às dos demais 

tribunais nacionais também. Determina o artigo 267 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (antigo art. 234 do TCE) que o Tribunal de 

Justiça da União Europeia é competente para resolver sobre a interpretação dos 

tratados e normas de direito comunitário derivado a título prejudicial em processos 

suscitados perante qualquer órgão jurisdicional dos Estados membros. Contudo, 

nota-se uma crescente delegação de poderes deste tribunal para os tribunais 

nacionais, justamente para que estes adéqüem o Direito da União Europeia ao seu 

direito constitucional nacional. É o caso do processo C-368/95, onde o órgão 

jurisdicional nacional ficou incumbido da análise da situação de fato para aplicar o 

ditame do tribunal europeu, como se vê na sinopse do caso abaixo: 

 
Sumário (...) 
6. O artigo 30._ do Tratado deve ser interpretado no sentido de que não 
impede a aplicação da legislação de um Estado-Membro que tem por efeito 
proibir no seu território a distribuição, por uma empresa estabelecida num 
outro Estado-Membro, de um periódico produzido neste último Estado se 
incluir adivinhas com prêmios ou concursos, os quais são licitamente 
organizados neste último Estado, desde que esta proibição seja 
proporcionada à manutenção do pluralismo da imprensa e que esse objectivo 
não possa ser atingido por medidas menos restritivas.  
Para que estas condições estejam preenchidas, é preciso, nomeadamente, 
que os jornais que oferecem, através de jogos, adivinhas ou concursos, a 
possibilidade de ganhar um prêmio estejam em concorrência com pequenas 
empresas de imprensa, alegadamente incapazes de oferecerem prêmios 
comparáveis, e que esta perspectiva de ganho seja susceptível de provocar 
um desvio da procura.  
Além disso, a proibição nacional não deve impedir a comercialização dos 
jornais que, contendo jogos, adivinhas ou concursos com prêmios, não dão 
aos leitores que residem no Estado-Membro em causa a possibilidade de 
ganhar um prêmio. Incumbe ao órgão jurisdicional nacional apreciar se estas 
condições estão preenchidas com base na análise do mercado nacional em 
causa da imprensa. 102  
 

                                            
102 Disponível em: [http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=221899:cs&lang=pt&list=221899:cs,221763:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&
pgs=10&hwords=C-368/95~&checktexte=checkbox&visu=#texte] 
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 Adequar o direito nacional aos princípios jurídicos europeus é uma tarefa dos 

tribunais nacionais. Contudo, também é papel destes tribunais interpretar e 

codeterminar o direito da União desenvolvendo os seus princípios jurídicos de forma 

coerente vertical e horizontalmente. A coerência horizontal comporta uma 

consciência sistêmica ente tribunais nacionais, o que aparenta ser muito mais difícil 

que em relação a consistência vertical.  

 No contexto plural que se compõe, o espaço jurisdicional também se 

pluraliza. Neste contexto os tribunais devem se preocupar com a possibilidade de 

universalização de suas decisões, devendo os fundamentos para as mesmas serem 

universalizáveis. Isto faz com que os tribunais interiorizem no seu processo 

deliberativo a necessidade de fazer com que suas decisões possam ser aplicadas 

em outros ordenamentos nacionais (aumentando assim a coerência horizontal).  

 Por fim, chega-se ao debate da escolha institucional. Não se pode deixar de 

observar que neste sistema que se criou multiplicaram-se as opções de escolha 

institucional para a resolução de conflitos. Como disse MADURO: “definições 

materiais ou hierárquicas de fronteiras da área de actuação jurisdicional dos 

diferentes sistemas jurídicos não funcionam no contexto de uma comunidade jurídica 

plural.”(idem, pp. 46-47).  

 Isto importa no reconhecimento sistêmico de que cada ordenamento jurídico e 

suas instituições são parte de um leque de escolhas possíveis para a solicitação da 

atividade jurisdicional em uma comunidade jurídica pluralista. No caso dos reenvios 

prejudiciais, como determinado pela norma comunitária, incluiu-se neste sistema 

qualquer órgão com poder jurisdicional constituído, independente do nome que 

assuma. A estatística jurisprudencial do TJUE, no anexo 08, contem em seu item 

“Reenvios Prejudiciais” pode-se ver uma tabela que contem os principais nomes dos 

tribunais nacionais com poder jurisdicional. Nesta mesma se vê, a partir da 

estatística do Tribunal Europeu, a quantidade de reenvios prejudiciais que estes 

tribunais fizeram no ano de 2009, fato que demonstra assim a atividade conjunta 

deste tribunal com os nacionais.  

 Dois problemas se apresentam em conjunto com a descrição do sistema 

plural. O primeiro diz respeito a instância última de autoridade e o segundo diz 

respeito às colisões normativas. No que tange a instância última, várias soluções 

podem ser propostas. A mais interessante, talvez, seja a de se criar um órgão 
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jurisdicional com a participação dos tribunais nacionais que tivesse função única de 

resolver estes conflitos.  
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6.0 O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA E SUA FUNÇÃO 
JURISDICIONAL 
 
6.1 A Justiça Constitucional Europeia 
 
 Uma das preocupações correntes em diversos, se não quase todos, sistemas 

políticos é o controle dos atos dos poderes constituídos. Este sistema tem como 

objetivo frear ações políticas que contrariem o sistema normativo. O poder atribuído 

a tribunais para que estes retirem do sistema legal legislação e atos administrativos 

que forem incompatíveis com os ditames constitucionais pode ser chamado de 

“justiça constitucional”. Esta é definida por CANOTILHO como sendo o complexo de 

atividades jurídicas desenvolvidas por diversos órgãos jurisdicionais destinadas à 

fiscalização e observância das normas e princípios constitucionais vigentes (2004, p. 

892).  

Dois modelos são propostos por este autor, um modelo unitário e um de 

separação. Sob o primeiro modelo existirá uma união da ideia de jurisdição comum e 

constitucional, não havendo autonomia organizativo-institucional entre estas. No 

modelo de jurisdição constitucional de separação haverá, em contrapartida, uma 

separação entre as duas, havendo uma jurisdição especificamente competente para 

julgar questões constitucionais (IDEM, p. 896).  

 Segundo este mesmo autor, as funções desta justiça constitucional seriam 

resolver os litígios constitucionais e os litígios decorrentes da separação vertical de 

poderes, fazer o controle de constitucionalidade, proteger os direitos fundamentais e 

defender da constituição contra crimes de responsabilidade (CANOTILHO, 2004, 

895).  

O primeiro modelo, unitário, é adotado por um número significativo de países 

(EUA, Canadá, Austrália, índia, Japão, Brasil e Suíça dentre outros). Neste modelo a 

verificação de constitucionalidade é feita por tribunais de “revisão judicial” ou judicial 

review. O nome judicial review remete a prática que tornou-se difundida a partir da 

decisão de Marbury vs. Madison (1803), pelo juiz John Marshall da Suprema Corte 

Americana. Esta prática é aquela que determina que um tribunal poderá fazer a 

revisão constitucional de um ato administrativo ou legislativo, retirando a sua eficácia 

jurídica ou política. É a ideia de que um tribunal tem acesso direto à constituição, a 

fim de controlarem assim a constitucionalidade das leis (CANOTILHO, 2004, p. 893-
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898). Este fenômeno tem difusão global, tal como demonstra estudo publicado pela 

Univesidade do Illinois103, havendo algum tipo de revisão judicial de atos em 158 dos 

191 sistemas constitucionais por eles estudados, estando entre eles o sistema 

constitucional da União Europeia (GINSBURG, 2008, p. 81). 
 

Primeiro, o judiciário [TJUE] tem um papel político forte por si, como os 
Europeístas tem descoberto. Ele pode agir como inovador político, 
sugerindo conceitos e reflexões que podem ser exploradas em seguida 
pelos ‘verdadeiros’ agentes políticos. Pode agir como fazedor de agenda, 
destacando os problemas que podem ser verificados.  Ele pode servir 
como agente legitimador, indicando as soluções ‘corretas’ a problemas. 
 
Segundo, políticas legais são um importante elemento da formação de 
políticas. O fato de que os tribunais podem intervir é um fator que muitos 
atores políticos têm inserido em suas estratégias, tanto na UE como em 
outros sistemas políticos. A cena legal pode então tornar-se um fórum 
onde importantes batalhas políticas são travadas. Tudo isto é conhecido 
para a UE e suas instituições – tanto que o parlamento europeu insiste 
em ter acesso ao tribunal de justiça europeu ou no desenvolvimento da 
litigância da base jurídica da UE desde o Ato Único. Isso também é claro 
para um número de agentes privados que tem sido tímidos em explorar o 
potencial da batalha jurídica.   
 
Finalmente, parece que em sociedades pós-industriais há uma forte 
tendência à legalização. Não só em grandes números de indicadores que 
tem convertido para a esfera legal. Decisões que antes eram tomadas 
por corpos políticos agora são tomadas na arena jurídica. O processo de 
integração não é exceção à regra; pois as razões mencionadas antes, 
ele pode ser tido como contribuinte para este processo. 104 (ALTER, K.; 
DEHOUSE, R.; VANBERG G., 2002, p. 126). 

 

                                            
103 Disponível em: [http://www.comparativeconstitutionsproject.org] acesso em 15.09.2009. 

104 Tradução livre do autor, originalmente: First, the judiciary often has a strong policy role of its own, as 
Europeanists have (somewhat belatedly) discovered. It can act as a policy innovator, suggesting 
concepts and approaches that can then be exploited by ‘real’ policy makers. It can act as an agenda 
setter, highlighting problems that need to be addressed. It can serve as a legitimating agent, indicating 
the ‘right’ solutions to a problem. 
 
Secondly, legal politics are an important element of the policy-making (at  times even of the political) 
process. The fact that courts can step in is a factor  that many political actors have integrated in their 
strategies, in the EU as in other political systems. The legal scene can therefore become the forum in 
which important political battles are waged. All this is known to EU institutional actors – hence inter 
alia the European Parliament’s stubborn insistence on getting access to the ECJ courtroom or the 
development of litigation on the legal bases of EU decisions in the years since the Single Act. It is also 
clear to a number of private actors, which have not been shy in exploiting the potential of the legal 
battleground.  
 
Finally, there appears to be in post-industrial societies a strong tendency towards legalization. Not 
only do ever larger numbers of issues fall into the public sphere but, within the latter, there are 
indications of a shift towards the legal sphere. Decisions that used to be taken by political bodies are 
now taken in judicial arenas. The integration process is no exception to the rule; for the reasons 
mentioned earlier, it can even be argued that this has contributed to its acceleration in Western 
Europe. 

  



 161

 O termo judicial review utilizado na língua inglesa é um significante diferente 

daquele cognato seu em português (revisão judicial). Este termo tem como principal 

significado não apenas o ato de se revisar através do poder jurisdicional um ato ou 

decisão de um outro poder constituído. Este termo, em inglês, designa também o 

poder político jurisdicional que um tribunal ou órgão governamental tem para revisar 

a constitucionalidade e anular (ou nulificar) tal ato ou decisão, destituindo todos os 

seus efeitos e poder. Este tipo de controle tornou-se cada vez mais popular, a partir 

da Segunda Guerra mundial. Contava-se quatro politéias, ao final da dita guerra, 

com um poder judiciário instituído de tal capacidade: Estados Unidos, Suíça, 

Austrália e Canadá (SHAPIRO; SWEET, 2002, PP. 136). 

 Deve-se observar que a dita distinção do termo em inglês e português 

também faz com que se possa compreender de forma mais clara a característica 

política por trás do processo revisional. O judicial review é controverso e discutido 

justamente devido ao fato de que ele atribui poder político ao magistrado, que por 

sua vez deverá enfrentar questionamentos quanto a sua legitimidade para tal ato. 

Este, por sua vez, é estabelecido devido a necessidade de se assegurar a ação 

coletiva, ou seja, de se garantir que a norma constitucional permanecerá válida 

independente de atos executivos ou legislativos. Vislumbrar este instituto 

potencializa a capacidade de se observar a evolução de uma politéia e sua norma 

constitucional, já que ele é responsável pelo esclarecimento, suplemento e muitas 

vezes emendas da referida norma que, por sua vez, define as regras do jogo 

político.   

 Entende-se a norma constitucional como as cordas que amarraram Ulisses, 

protegendo-o contra o mal que poderia infligir a si mesmo influenciado pelo canto 

das sereias. Utilizando esta mesma metáfora, investir um tribunal do poder de 

judicial review seria garantir que estas cordas permanecerão amarradas.   

Como na poliarquia de Dahl, além do nível de institucionalização, para que a 

ação política através do judiciário seja efetiva e democrática, deverá haver níveis 

desejados de inclusão, ou seja, deverá haver acesso à justiça (e ao poder judiciário).  
A possibilidade e eficiência da judicialização da política depende da 
institucionalização do poder judiciário, geralmente, e da consolidação da 
judicial review de legislação e da administração em particular.  
 
Poder judicial precisa ser avaliado não só em relação a outros ramos do 
governo, mas também em relação aos cidadãos, em cujo favor ele é 
exercitado. O que precisa de ênfase é a noção de que o fortalecimento 
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não é um jogo de soma-zero,  e judicial review também resulta no 
fortalecimento dos cidadãos105 (ARJOMAND, 2003, 27). 

 
 
 Deve-se lembrar, como colocado acima, que um poder judiciário 

independente é requisito necessário para a implementação democrática. Sendo 

assim, o poder judiciário poderá também ser utilizado como instrumento para se 

chegar a uma aproximação deste sistema democrático, porém em um nível além do 

Estado-nação, que seja dotado de uma legitimidade democrática mais palpável.  

 
Uma das mais importantes destas instituições é um poder judiciário 
independente capaz de assegurar que a lei será aplicada em algum sentido 
consistentemente e com justiça, dentro da jurisdição de seu poder 
judiciário. O Tribunal Europeu de Justiça deve ser este corpo para a União 
Européia, mas se o TEJ realmente atingiu este status é matéria de grande 
debate106 (CARRUBA, 2003, p. 96).   

 
  

 Ainda deve-se observar, além da sua carga política, as repercussões jurídicas 

deste recurso. A proteção da ordem normativa do Estado manifesta-se de forma 

mais evidente quando se trata da proteção da sua carta constitucional. Sendo a lei 

fundamental, que regula o direito positivo de um Estado, deve ela estar protegida por 

uma série de medidas, para assegurar a sua eficácia e eficiência. CANOTILHO 

justifica este fato através do fundamento histórico: o sistema de judicial review 

baseia-se no fato de que não mais se utiliza o Parlamento como referência de poder 

soberano, mas sim a própria carta constitucional (2004, p. 898).  

 Esta carta constitucional já foi vista pelos grandes expoentes da ciência 

jurídica de várias formas. Ela já fora analisada como garantia do status quo 

econômico social por Forsthoff, como instrumento de governo por Hennis, como 

processo público por Häberle, como ordem fundamental e programa de ação de uma 

ordem político-social por Bäulin, como programa de inegração e representação 

                                            
105 Tradução livre do autor, originalmente: The possibility and extent of judicialization of politics depend 

on the successful institutionalization of judiciary power, generally, and the consolidation of judicial 
review of legislation and administration in particular. 

 
Judicial power needs to be evaluated not just in relation to other branches of government, but also in 
relation to the citizens on whose behalf it is exercised. What needs emphasis is that empowerment is 
not a zero-sum game, and judicial review also results in the political empowerment of the citizens. 
 
106 Tradução livre do autor, originalmente: One of the most important of these institutions is an 

independent judiciary capable of ensuring that law is applied in some sense consistently and fairly 
within that judiciary’s jurisdiction. The European Court of Justice is supposed to be that body for the 
European Union, but whether the ECJ really has achieved this status has been the subject of much 
debate.  
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nacional por Krüger, como legitimação do poder soberano por Burdeau, ou até como 

ordem jurídica fundamental de uma determinada comunidade por Hesse (MENDES, 

G. F; COELHO, I.M.; BRANCO, P.G.B.; 2000, pp. 28-36).  

Apesar dessa precaução em torno de seus dispositivos, ela é um documento 

que se sustenta por si mesma, já que é dotada de elementos estabilizantes para 

tanto.  Esse sistema de defesa constitucional é um meio de prevenir os eventuais 

atos e omissões contrários aos seus ditames, uma vez que se presume que, 

estando a Constituição num plano hierárquico superior às outras leis, não haverá tal 

desobediência. 

 A importância desta proteção tem vários fundamentos, dentre os quais pode-

se trazer a manutenção da forma hermética do sistema normativo e a proteção de 

direitos e garantias individuais e coletivas. Esta proteção é feita, via de regra, 

através da hermenêutica constitucional, ou interpretação segundo a constituição, 

onde o texto normativo que se busca aplicar deverá ser interpretado para que seu 

comando normativo não venha de encontro com a ordem fundamental constitucional 

positivada. 

 
(...) a tarefa da interpretação é encontrar o resultado constitucionalmente 
'exato' em um procedimento racional e controlável, fundamentar esse 
resultado racional e controlavelmente e, deste modo, criar certeza 
jurídica e previsibilidade - não, por exemplo, somente decidir por causa 
da decisão. 
(...) 
Como a Constituição quer ser atualizada, mas as possibilidades e 
condições históricas dessa atuação se transformam deve, na resolução 
de problemas jurídico-constitucional, ser dada preferência àqueles 
pontos de vista que, sob os respectivos pressupostos, proporcionem às 
normas da Constituição força de feito ótima (HESSE, K. 1998, p.55 e 69). 

 

A doutrina da supremacia da constituição é, portanto, a base de toda a ideia 

por trás do fundamento do judicial review. Ela está presente desde a edição do 

federalista no. 78, cujo trecho pertinente se traz em seguida: 

 
A integral independência das cortes de justiça é particularmente 
essencial em uma Constituição limitada. Ao qualificar uma Constituição 
como limitada, quero dizer que ela contem certas restrições específicas à 
autoridade legislativa, tais como, por exemplo, não aprovar projetos de 
confisco ex post facto e outras similares. Limitações dessa natureza 
somente poderão ser preservadas na prática através das cortes de 
justiça, que têm o dever de declarar nulos todos os atos contrários ao 
manifesto espírito da Constituição. Sem isso, todas as restrições contra 
os privilégios ou concessões dos particulares serão inúteis (HAMILTON, 
A; MADISON, J; JAY, J.; 2005, p. 470). 
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 O espírito desta declaração motivou muito depois, no ano de 1803, através da 

decisão do caso Marbury versus Madison, a doutrina da supremacia constitucional 

norte americana. Neste decidiu-se que o princípio de uma constituição rígida impõe 

necessariamente sua supremacia, instaurando-se um controle de atos 

infraconstitucionais mesmo sem a existência expressa de cláusula neste sentido em 

seu bojo.  

 O fundamento principal encontrado para tal decisão restou no argumento 

posto por Marshall em que havendo conflito entre a lei e a Constituição o tribunal 

deveria decidir entre aplicar a lei e desrespeitar o texto constitucional ou de acordo 

com a Constituição ignorando a lei. A conclusão chegada fora optar pela segunda 

alternativa, inaugurando o controle de constitucionalidade difuso (BONAVIDES, P; 

2004, p. 307).  

 Sob o ponto de vista político existem quatro modelos de controle de 

constitucionalidade variantes do modelo europeu de revisão. No primeiro modelo 

apenas os magistrados investidos de poder jurisdicional próprio podem exercer o 

judicial review, enquanto os demais membros do poder judiciário estão coibidos de 

tal controle. No segundo modelo, os termos jurisdicionais restringem os tribunais 

constitucionais a processar apenas disputas constitucionais. Aqui os juízes 

constitucionais não presidem litígios ou apelos, estando destacados da hierarquia 

processual de recursos, respondendo apenas às questões constitucionais incidentes 

em processos que lhes são referidos por outros tribunais ou por instâncias políticas. 

No terceiro modelo a corte constitucional está destacada dos poderes judiciário e 

legislativo mas a eles tem elos. São tribunais constitucionalmente criados com um 

espaço próprio seu, que nem é judicial nem é legislativo per se. Por fim, tem-se o 

modelo típico Francês, onde os tribunais constitucionais tem poder para julgar a 

constitucionalidade de um ato antes de sua aplicação (SHAPIRO e SWEET, 2000, 

pp. 333-334).  

Fazendo um retorno ao sistema da União Europeia, apesar do mesmo ter sido 

criado formalmente por tratados, o seu texto consolidado (principalmente pós-

Tratado de Lisboa) adquiriu status constitucional através da jurisprudência do TJUE. 

Esta jurisprudência, concluiu que, devido ao conteúdo de seu texto e a forma como 

ele é colocado, ele é materialmente uma constituição.  
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 O fundamento normativo para o seu poder de órgão revisional de 

constitucionalidade está presente no atual artigo 263 do TFUE, que diz:  
 
Artigo 263. o  (ex-artigo 230.o TCE)  
 
O Tribunal de Justiça da União Europeia fiscaliza a legalidade dos actos 
legislativos, dos actos do Conselho, da Comissão e do Banco Central 
Europeu, que não sejam recomendações ou pareceres, e dos actos do 
Parlamento Europeu e do Conselho Europeu destinados a produzir 
efeitos jurídicos em  relação a terceiros. O Tribunal fiscaliza também a 
legalidade dos actos dos órgãos ou organismos da  União destinados a 
produzir efeitos jurídicos em relação a terceiros.  

 

 

 O seu sistema de controle baseia-se no funcionamento de algumas ações 

distintas, sendo estes a ação por incumprimento descrita no artigo 258 do TFUE, o 

recursos de anulação e de ilegalidade por omissão, descritos no artigos 262 e 265 

do TFUE e a questão prejudicial descrita no artigo 267 do TFUE que se passa a 

discutir em seguida. 

  

6.2 As ações comunitárias 
 

 O processo de evolução histórico-institucional da União Europeia e de seu 

sistema normativo geraram naturezas jurídico-políticas além daquelas de 

organização internacional e direito internacional. Não seria difícil compreender que o 

funcionamento do seu Tribunal de Justiça também seja muito semelhante ao de um 

Tribunal Constitucional doméstico. A produção jurisprudencial desde tribunal 

demonstrou até então dupla função: sedimentar a sua importância política e a de 

criar um sistema jurisprudencial constitucional com base nos tratados comunitários 

(MADURO, 1998).  

 Uma visão quantitativa da atividade jurisdicional deste tribunal pode ser obtida 

a partir da simples análise do já mencionado Anexo 08. Este demonstra a mais 

recente estatística oficial do TJUE, referente à sua produção no ano de 2009.  

 Segundo o artigo 19 do TUE, o Tribunal de Justiça da União Europeia inclui o 

Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral e tribunais especializados, sendo ele 

responsável por garantir o respeito do direito na interpretação e aplicação dos 

Tratados. Ele é competente para fiscalizar a legalidade dos atos produzidos pelos 

órgãos da União Europeia, assegurar o respeito às obrigações decorrentes dos 
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Tratados constitutivos desta União e interpretar o direito da União Europeia a pedido 

dos juízes nacionais (arts. 251 – 281 TFUE).  

 Para tanto, a sua jurisdição limita-se a três tipos de ação distintos: as ações 

de incumprimento, as ações de revisão judicial (objetivando a anulação de um ato ou 

a produção de um ato), e as consultas preliminares que lhes são enviadas por 

tribunais nacionais. O primeiro tipo de ação tem como objetivo determinar que um 

Estado não cumpriu obrigação que lhe foi imposta pela legislação ou tratado da 

União Europeia. Ela pode ser movida pela Comissão (art. 258 do TFUE) ou por outro 

Estado (art. 259 TFUE). Um procedimento prévio administrativo desencadeado pela 

Comissão é necessário. Se uma vez determinado o incumprimento e mesmo assim 

o Estado-Membro não puser  termo ao mesmo, o Tribunal de Justiça poderá aplicar 

multa pecuniária àquele Estado (HIX, 2009 p. 119). 

 O segundo tipo de ação atribui ao TJUE poderes revisionais típicos de 

tribunais constitucionais nacionais. As ações de anulação e os recursos de omissão 

estão previstas, respectivamente, nos artigos 263 e 265 do TFUE. São dois lados de 

uma mesma moeda, sendo entendidos como remédios legais complementares 

muitas vezes de difícil distinção quando aplicando ao caso concreto.  No primeiro 

tipo de ação, a de anulação, o recorrente requer a anulação de um ato de natureza 

comunitária que emana de um organismo da União. São da competência do Tribunal 

de Justiça os recursos interpostos por um Estado-Membro contra o Parlamento 

Europeu e/ou o Conselho (exceto dos atos deste último em matéria de auxílios de 

Estado, de dumping e de competências de execução) ou por uma instituição da 

União de um ato de outra instituição. O Tribunal Geral, ao funcionar como primeira 

instância, é competente para conhecer de todos os outros recursos deste tipo, 

designadamente dos recursos interpostos pelos particulares.  

A ação por omissão permite fiscalizar a legalidade por inação das instituições 

da União. Ela funciona de forma complementar à ação de anulação podendo-lhe 

inclusive ser complementar como se verá mais adiante. Quando a ilegalidade da 

omissão for declarada, compete à instituição visada pôr termo ao incumprimento 

através de medidas adequadas. A competência para as ações por omissão é 

partilhada entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral segundo os mesmos 

critérios aplicáveis aos recursos de anulação. 

Enquanto estas primeiras formas de ação procedem-se exclusivamente no 

âmbito jurisdicional da União Europeia, o terceiro tipo de ação para o qual o tribunal 
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é competente decorre de um processo de colaboração existente entre os tribunais 

nacionais e o TJUE.  Após a interposição de ação judicial em um dos tribunais 

nacionais (ou em qualquer instancia com poder jurisdicional), havendo a 

necessidade de se interpretar norma de natureza comunitária, poderá ocorrer o  

envio deste processo, de forma preliminar ao mérito,  ao poder judiciário comunitário 

(art. 267 do TFUE107), para a apreciação do litígio por uma corte comunitária. Este 

litígio é de competência nacional, contudo sendo a interpretação do direito da União 

Europeia competência do TJUE, este deverá pronunciar-se preliminarmente ao 

mérito interpretando o direito da União e recomendando a forma de sua aplicação. 

 Uma importante observação inicial, que chega a ser imprescindível para a 

compreensão destes institutos, faz com que se constate que dentro de todos os 

sistemas nacionais hoje ligados a União Europeia utiliza-se estes recursos de forma 

plena (pode-se ver no Anexos ... , que demonstra partes da estatística oficial do 

TJUE, a intensidade deste uso). O poder que fora conferido a este tribunal europeu 

não pode ser desprestigiado, sendo ele então protetor contra os possíveis abusos de 

poder pelas constituídas instituições comunitárias. Nestas ações o TJUE trabalha 

em conjunto com outros órgãos jurisdicionais dos Estados-membros, já que estes 

aplicam em sede nacional as disposições comunitárias e tem, como forma de se 

evitar interpretações divergentes e garantindo uma consistência vertical,  podem 

dirigir-se ao TJUE a fim de lhe pedir que esclareça um ponto de interpretação do 

                                            
107 Artigo 267.º  
(ex-artigo 234.º TCE)  
  
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 actos adoptados pelas instituições, órgãos ou organismos 
da União.  
  
Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada perante qualquer órgão jurisdicional de um 
dos Estados-Membros, esse órgão pode, se considerar que uma decisão sobre essa questão é 
necessária ao julgamento da causa, pedir ao Tribunal que sobre ela se pronuncie.  
  
Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada em processo pendente perante um órgão 
jurisdicional nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito 
interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão ao Tribunal.  
  
Se uma questão desta natureza for suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional 
nacional relativamente a uma pessoa que se encontre detida, o Tribunal pronunciar-se-á com a maior 
brevidade possível. 
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direito da União, para poderem, por exemplo, verificar a conformidade da respectiva 

legislação.  

Neste caso de reenvio prejudicial, uma vez feito o pedido, o tribunal nacional 

receberá sua resposta por meio de acórdão ou despacho fundamentado, o qual ele 

deverá aplicar. O acórdão do Tribunal de Justiça vincula também os outros órgãos 

jurisdicionais nacionais a que seja submetido um problema idêntico (FOX, DAVEY, 

GOEBEL, BERGMAN, 2002, p. 129).  

 

6.3 O reenvio prejudicial: uma análise qualitativa e quantitativa 
  

 O reenvio prejudicial, fundado no artigo 267 do TFUE é um tipo de ação 

específica da criação jurídica comunitária, e como foi dito, depende da interação do 

poder judiciário nacional e supranacional. Analisar o seu uso revela a integração dos 

dois sistemas normativos e viabiliza a verificação empírica da formação de um 

sistema constitucional plural ou contrapontual como se propôs acima. O uso 

contínuo deste tipo legal poderá ampliar o debate judicial e tornar o sistema legal 

comunitário mais integrado aos sistemas domésticos.  

 Uma análise quantitativa mostra um aumento substancial no uso deste 

recurso, enquanto uma análise qualitativa demonstra que os tribunais nacionais tem 

gradualmente aceitado a existência e supremacia da ordem legal comunitária (HIX, 

2005, p. 128).  

As estatísticas do Tribunal de Justiça apresentam dois gráficos interessantes 

quanto ao uso desta ação. O primeiro descreve o número de ações prejudiciais 

entradas por Estado membro e por ano. O seguinte funciona como um 

desdobramento deste primeiro, determinando o órgão jurisdicional nacional que 

remeteu o processo ao tribunal.  

 Ainda quanto ao uso deste recurso, um outro dado interessante pode ser 

apontado por meio de outra análise estatística. SWEET e BRUNELL (in SHAPIRO e 

SWEET, 2000, pp. 258-289), ao cruzarem os dados decorrentes do número de 

referências (ou uso) do reenvio prejudicial, produção de normas comunitárias e 

níveis anuais de comércio intra bloco na União, notou-se um crescimento 

proporcional dos três. Ou seja, um crescimento das relações comerciais intra-bloco 

gerou o conjunto da progressão da ordem normativa e do uso do poder judiciário. 

Este estudo utilizou como dados de análise: a quantidade de reenvios prejudiciais 



 169

totais da União; o número total de directivas e regulamentos promulgadas pela então 

Comunidade Econômica Europeia; e o número agregado de comércio intra-bloco 

(todos entre os anos de 1961 e 1992).  

 Para chegar a esta conclusão, inicialmente verificou-se através de uma 

análise individual de Estados, que existia uma relação entre a razão média (devido a 

diferença nos anos de ingresso do bloco) do número de referências ao artigo 177 do 

TCE (atual 267 do TFUE) e valor médio do decorrente do comércio intra-bloco. Em 

outras palavras, quanto maior a renda decorrente de comércio intra-bloco, maior o 

uso do reenvio prejudicial ao Tribunal Europeu por este Estado. “A relação linear 

entre o comercio intra-bloco e as referências ao artigo 177 é quase perfeita, com 

países que por terem mais relações comerciais com seus parceiros comunitários 

fazendo o maior número de reenvios”108. Estes mesmos autores, para confirmar a 

sua conclusão, verificaram o efeito no número de reenvios que potencialmente 

poderiam ter origem em outras variáveis independentes. Ao verificarem apoio 

popular, população e PIB não encontraram nenhuma variável que funcionasse tão 

bem em uma regressão quanto o quantum comercial.   

 Em seguida, este mesmo estudo, como forma de validar a afirmação acima, 

relacionou de uma forma linear a evolução do uso global desta ação comunitária em 

relação ao quantum de relações comerciais intra-bloco. Depois de fazer uma 

previsão, a partir do quantum de comércio intra-bloco, do quantum de ações 

baseadas no 267 que existiriam, descobriu-se que a progressão era congruente com 

o número de fato de ações existentes no período entre 1961 e 1992.  

Ao inserirem neste estudo o processo de constitucionalização do direito 

comunitário como variáveis a construção tornou-se ainda mais interessante. Os 

casos mencionados como responsáveis pela doutrina constitucional foram 

posicionados de acordo com a data de sua solução como marcos em um gráfico 

responsável pelo número total de reenvios prejudiciais. Concluíram os autores, que 

sem as doutrinas do efeito direto ou supremacia, a quantidade de referencias 

prejudiciais continuaria estável e baixo. Porém, com o anuncio de que o Direito 

comunitário poderia ser utilizado por todos (indivíduos, empresas e grupos de 

interesse) de forma menos custosa ou que através do direito nacional seria 

                                            
108 no original: “the linear relationship between intra-EC trade and references is nearly perfectm with 
countries that trade more with their partners in the EC generating higher levels of Art. 177 
references.”( SWEET e BRUNELL in SHAPIRO e SWEET, 2000, p. 269) 
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impossível, notou-se uma resposta do poder judiciário nacional com o aumento do 

uso destas ações. As doutrinas do efeito direto e supremacia da ordem 

constitucional, como já mencionado, são o início da constitucionalização do Direito 

Comunitário, datando de 1963 e 1964 respectivamente.  

Concluiu-se deste estudo que as relações de troca transnacionais são 

necessárias para a construção de um sistema legal transnacional. O teste feito do 

impacto destas trocas na atividade judicial europeia comprovou esta afirmação, 

demonstrando que a interdependência das trocas transnacionais, regras de solução 

de controvérsias e normatização europeia geraram a construção da politéia 

supranacional. Ou seja, que estes fatores impulsionaram a transferência de 

competências para o nível supranacional em diversas áreas de atuação.  

Ainda deve-se observar que os autores concluíram que o sistema legal 

europeu construiu-se sem o consentimento explícito dos estados membros, porém, 

eles tiveram todos os recursos para impedir este processo de constitucionalização. 

O fato de que as relações entre trocas comerciais, solução de controvérsias e 

produção de normas legais é quantitativamente provada como congruente apenas 

colabora para o argumento de que a constitucionalização do sistema tornou-o mais 

efetivo no quesito de viabilizar as trocas comerciais. A judicialização, ou 

normatização dos processos comerciais poderia ter sido revertida ou impedida, 

contudo, os Estados mesmo podendo ter impedido estas formas de solução de 

controvérsias, negociando novas formas e estruturas para governar suas relações, 

não o fizeram, para que não perdessem assim todos os benefícios comerciais que 

estas trouxeram (SHAPIRO e SWEET, 2000, p. 87). 

A construção do sistema constitucional europeu impulsionou mais ainda estas 

trocas. Uma análise do uso do reenvio prejudicial mostra este fato e demonstra a 

importância do tribunal de duas formas, como via de acesso democrático (devido ao 

acesso à jurisdição) que potencializa o debate entre cidadãos, tribunais nacionais e 

tribunal europeu e como instituição crucial para a formação de regimes, politéias e 

consolidação da legitimidade política.  

Uma análise qualitativa complementar à estatística demonstra resultado 

semelhante. Os Estados do grupo BENELUX (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) 

aceitaram as doutrinas do efeito direto e supremacia com uma maior facilidade que 

os demais Estados comunitários, tendo em vista que os mesmos tinham mesmo 
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antes da criação do plexo comunitário uma aceitação melhor ao espectro legal 

internacional.  

Via de regra, o direito comunitário tem sido aceito como parte integral dos 

sistemas legais nacionais e com supremacia ao este. Em relatório submetido à 

Conferencia Intergovernamental de 1995, o Tribunal de Justiça afirmou que o motivo 

para que o direito comunitário ter se inserido tão bem no sistemas domésticos 

decorre do fato dos tribunais nacionais tê-lo percebido, interpretado e aplicado como 

corpo uniforme normativo. Esta aplicação por tribunais domésticos da norma 

comunitária faz com que os indivíduos possam contar com seus tribunais nacionais 

para aplicar a norma comunitária e que estes mesmos tribunais tenham aplicado a 

norma comunitária como suprema e de efeito direto. 

Pela regra, um julgamento preliminar (fruto de um reenvio) é vinculante para 

os tribunais que fazem o seu pedido e indiretamente para os demais que tivessem 

questões semelhantes. O Tribunal de Justiça não julga o caso, apenas indica a 

correta aplicação da regra comunitária. O tribunal nacional, por sua vez, recebe a 

interpretação e deve aplicá-la. Estes poderiam, então, recusar-se a aplicação das 

doutrinas de efeito direto e supremacia, argumentando que não estão de acordo 

com a interpretação dada pelo tribunal. O fato de que eles não fazem isto é que 

demonstra a sua receptividade do parecer internacional (WITTE, in CRAIG e DE 

BURCA, 1999, p. 194).  

Os fatores que podem esclarecer esta relação iniciam-se com a ausência de 

uma reação institucional. A compreensão de como as doutrinas do efeito direto e da 

supremacia foram integrados ao sistema e como a proteção de valores 

constitucionais compõem esta relação complementam o estado da arte desta 

relação.   

As doutrinas do efeito direto e da supremacia da ordem comunitária são 

decorrentes de princípios não escritos do direito comunitário. Diz-se que estes 

princípios são tão evidentes que o legislador comunitário não precisou incorporá-los 

no seu sistema normativo. Estes princípios foram absorvidos pelas instituições 

políticas européias devido dois fatores: a sua aceitação pelos tribunais nacionais e 

por que todos os estados tem interesse que as normas que eles criam em 

comunidade devam ser aplicadas. Uma análise política indica que deixar de aplicar 

disposição legal doméstica seria o preço que se paga para que se garanta que todos 

os estados façam o mesmo. Esta falta de obstáculo institucional pelas instituições 
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políticas é evidente, já que os legisladores nacionais já incorporaram, inclusive, nos 

seus sistemas constitucionais domésticos provisões que garantem esta condição 

(como já se mencionou em etapa anterior) (idem, p. 195). 

O efeito direto e a supremacia também já foram discutidos quanto ao seu 

conteúdo normativo constitucional em etapa anterior. A sua aceitação pelos tribunais 

nacionais, como visto nas ações de reenvio prejudicial, afastou mais ainda a 

compreensão do sistema comunitário de um sistema internacional, aproximando-o 

da ideia de ser decorrente de uma supra-federação (ou quase federação). Uma 

rápida análise do comportamento na Alemanha, Itália, Reino Unido e França ilustram 

este posicionamento.  

 O Tribunal Constitucional Alemão decidiu, a princípio, que o sistema 

comunitário era uma ordem legal autônoma e em seguida aceitou a supremacia do 

direito comunitário admitindo uma prioridade quando aplicando a lei (não 

reconhecendo de imediato a questão de hierarquia). Contudo, em 1974 no caso 

Solange I, já discutido, decidiu o tribunal que havendo um conflito entre o direito 

constitucional nacional e o direito comunitário a corte constitucional decidiria o caso.  

 Mais adiante, em 1993, decidiu-se no caso Brunner109 pela 

constitucionalidade do tratado de Maastricht, pacificando o entendimento nacional. 

Neste caso específico, discutiu-se a legitimidade da União para ter autoridade 

política. O principal argumento para que o Tratado fosse considerado 

inconstitucional ao transferir poderes soberanos para a União fora a inexistência de 

um demos europeu, contudo concebeu-se um demos supranacional baseado no 

civismo e valores compartilhados (CRAIG, in CRAIG e DE BURCA, 1999, p. 29). O 

julgamento concentrou-se no fato de que a lei fundamental alemã limitou a 

transferência de poderes para a União e ao reservar-se o direito de declarar ultra 

vires a inconstitucionalidade de um ato da União caso contrarie a referida lei e que o 

parlamento teria poderes para retirar as competências por ele delegadas à União. 

Assim, nota-se o posicionamento mais atual do tribunal alemão, que reconhece a 

possibilidade de transferência de poderes e a supremacia e efeito direto dos atos da 

União desde que não contrariem a sua constituição.  

 O tribunal italiano aceitou as referidas doutrinas, contudo reconhecendo 

inicialmente a distinção das duas ordens legais, italiana e europeia. Desde 1973, no 

                                            
109 BrV 2134/92 
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caso Frontini, a corte constitucional italiana decidiu que o direito comunitário poderia 

derrogar normas ordinárias mas não poderia assim fazer caso se tratasse de 

princípios inalienáveis. Em seguida, a retórica italiana criou controlimiti (limites de 

controle) para as limitações de soberania autorizadas pelo artigo 11 de sua 

constituição110, dizendo que quando instituições do estado exercem poderes 

soberanos devem limitar-se aos princípios e valores fundamentais da carta 

constitucional, devendo as instituições européias fazer o mesmo (WITTE, in in 

CRAIG e DE BURCA, 1999, p.202). O tribunal italiano reconheceu a possibilidade de 

controlar atos europeus, contudo nunca o fez.  

Em 1984, devido ao seu isolamento no sistema jurisdicional europeu, o 

tribunal italiano reconheceu que quando dois regulamentos, italiano e europeu, 

fossem aplicáveis ao mesmo caso, deveria o juiz aplicar o regulamento europeu 

(HIX, 2005, p .132).  

 Estes dois tribunais tem interpretações similares quanto ao sistema jurídico 

supranacional, contudo as clausulas constitucionais de limitação de soberania foram 

interpretadas tanto em um quanto em outro de forma tal a dar uma dupla conclusão: 

de um lado haverá uma integração pacífica do direito europeu com o nacional, 

descartado contudo idéias dualistas da necessidade de receptação nacional do 

direito comunitário e autorizando o efeito direto e supremacia em situações 

“ordinárias”; de outro havendo a contradição com os termos da constituição, poderá 

o tribunal nacional proteger os princípios constitucionais duros e suas constituições 

de ameaças externas (WITTE, in in CRAIG e DE BURCA, 1999, p.203).  

 Com as ascensão do Reino Unido à UE em 1973 o mesmo aceitou de 

imediato a doutrina do efeito direto, contudo deixando reservas quanto a supremacia 

do direito comunitário, tendo em vista que isto afeta a ideia de supremacia 

parlamentar em seu sistema. Contudo, em 1988, devido ao fato de que um ato da 
                                            
110 Constituição Italiana 
Art.10 O ordenamento jurídico italiano adequa-se às normas do direito internacional grealmente 
reconhecidas. A condição jurídica do estrangeiro é regulamenteda pela lei, em conformidade com as 
normas e os tratados internacionais. 
O estrangeiro, ao qual seja impedido no seu país o efetivo exercício das liberdades democráticas 
garantidas pela Constituição italiana, tem direito de asilo no território da República, segundo as 
condições estabelecidas pela lei. Não é admitida a extradição de estrangeiros por crimes políticos. 
 
Art. 11 A Itália repudia a guerra com instrumento de ofensa à liberdade dos outros povos e como 
meio de resolução das controvérsias internacionais; consente, em condições de paridade com os 
outros Estados, nas limitações de soberania necessárias para um ordenamento que assegure a paz e 
a justiça entre as nações; promove e favorece as organizações internacionais que visam essa 
finalidade. 
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casa dos lords estava em desacordo com o regulamento europeu, decidiu esta 

mesma casa a revogar o seu ato, concordando com o julgamento do Tribunal 

Europeu neste sentido. Fundamentou sua decisão com o a justificativa que sua ação 

contrariaria o ato de ascensão britânica à União em 1972 (e não reconhecendo 

explicitamente a supremacia europeia) (HIX, 2005, p. 132).  

 Na França as altas cortes civil (Cour de Cassation) e administrativa (Conseil 

d’Etat) repudiaram uma perspectiva monista mas discordaram em termos de como e 

quando aceitariam este sistema. A França reconhecia que os atos comunitários 

eram superiores nos regulamentos anteriores ao tratado de Roma (já que a sua 

aceitação deste revogaria todos os atos anteriores ao mesmo), porém foi apenas em 

1975 e 1990 que as cortes civil e administrativa respectivamente aceitaram a 

supremacia do direito europeu devido ao fato de que todos os tratados ratificados 

pela França eram soberanos perante o direito francês (IDEM, IBIDEM). 

 Para que se possa concluir esta etapa que descreve inicialmente o uso de 

remédios constitucionais europeus, apresenta-se uma tabela da média anual de 

casos de descumprimento de decisões judiciais do tribunal europeu entre os anos de 

1972 e 1993. Esta tabela é parte de um estudo de MBAYE em 2001 (in HIX, 2005), 

que buscava justamente descrever o nível de aceitação das decisões do TJUE pelos 

tribunais nacionais. Note-se que os estados com maior índice de descumprimento 

são também aqueles com maior quantidade de processos remetidos ao TJUE (a 

quantidade específica de cada Estado está no anexo V).   

 Estima-se que devido ao maior poder político e econômico dos estados mais 

ao norte a chance deles infringirem um ato do TJUE é menor devido ao seu maior 

peso de voto perante o Conselho e a sua maior dependência da economia europeia.  

 

6.4 O judicial review supranacional e as ações de anulação e omissão do TFUE 
 
 O instituto do judicial review, como visto até então, tem efeitos limitados 

quando se trata de um pedido de reenvio judicial, já que o tribunal europeu não pode 

impor juridicamente aquilo que se determina na sua decisão. Contudo, como 

também se viu, existe uma tendência cada vez maior ao respeito destas decisões 

devido a natureza política do tribunal e do seu contexto. Ainda existem outros tipos 

de ação, onde o TJUE tem maior poder jurídico devido ao fato de que estes tipos 

originam-se nele. 
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Nem todas as ações contra instituições comunitárias tem início nos tribunais 

comunitários, como se viu acima existe a hipótese de se iniciar um processo no 

tribunal nacional e tê-lo observado também pelo TJUE. Muitos dos pedidos de 

judicial review tem origem em tribunais nacionais e ascendem as cortes comunitárias 

através dos dispositivos legais do art. 267, havendo inclusive casos onde tal 

procedimento é necessário. Além de existir disciplina legal suficiente descrita nos 

tratados quanto a esta matéria, a jurisprudência comunitária também assenta este 

entendimento. No caso 347/87, com trecho destacado infra, vê-se uma situação 

onde o tribunal manifestou-se quanto à legislação nacional italiana, dizendo que 

apenas interviria neste sistema jurídico nacional caso houvesse uma omissão ilegal, 

como por exemplo a falta de regulamentação para cumprimento de norma 

comunitária (CHALMERS, HADJIEMMANUIL, MONTI, TOMKINS, 2006, p. 411).  

 
15. No âmbito de um recurso de anulação interposto de uma decisão que 
constitui direito derivado, o Tribunal não pode pronunciar-se sobre 
propostas com base na alegada incompatibilidade de disposições nacionais 
com o direito comunitário. Excepto no âmbito de uma acção de declaração 
de um incumprimento, não cabe ao Tribunal para se pronunciar sobre a 
compatibilidade da legislação nacional com o direito comunitário. Essa 
competência pertence aos tribunais nacionais, se necessário, após a 
obtenção do Tribunal, por meio de um pedido de decisão preliminar, 
esclarecimentos que possam ser necessárias sobre o alcance e a 
interpretação do direito comunitário. 
 
16 O Tribunal tem reiteradamente decidido, no entanto, que, com exceção 
da ação de uma declaração de um incumprimento, não é que o Tribunal se 
pronuncie sobre a compatibilidade de uma disposição nacional com o direito 
comunitário. Essa competência pertence aos tribunais nacionais, se 
necessário, após a obtenção do Tribunal, por meio de um pedido de decisão 
preliminar, esclarecimentos que possam ser necessárias sobre o alcance e 
a interpretação do direito comunitário. 
 
17 Daqui resulta que o Tribunal não pode, salvo em risco de prejuízo, em 
um recurso de anulação interposto de uma decisão da Comissão, a questão 
da compatibilidade com o direito comunitário do sistema italiano de fixação 
do açúcar preços, pronunciar-se sobre as alegações que o recorrente 
empresas apresentadas a fim de contestar a classificação da medida 
italiana em causa como auxílio e que se baseiam na alegada 
incompatibilidade com o direito comunitário do regime de preços máximos 
do açúcar na Itália. 
 
18 Uma vez que as empresas recorrentes não fizeram a apresentação com 
a finalidade de estabelecer a ilegalidade da decisão impugnada, o pedido 
deve ser julgado inadmissível.111  

 
                                            
111 Disponível em: [http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61987J
0347] 
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 Portanto, já se aplica o disposto no artigo 263 dizendo que não sendo função 

deste Tribunal julgar a compatibilidade de Direito nacional e comunitário, restaria aos 

tribunais nacionais assim o fazerem, manifestando-se esta corte excepcionalmente 

por via de julgamentos ou referências preliminares.  Apesar dos efeitos desta ação 

descrita no artigo 263 serem, a princípio, meramente declaratórios, o art. 266 

especifica de forma clara que poderá o tribunal tomar as atitudes necessárias para 

que a sua decisão seja implementada.  

 Mais adiante, discute-se a função deste remédio e quais as ações que ele 

protegeria. Assim sendo, o Tribunal adotou uma posição material quanto ao escopo 

desta ação, dizendo, como se verifica abaixo, que qualquer tipo de ato que venha a 

frustrar interesses protegidos pelos tratados poderia ser objeto de anulação. O caso 

60/81 discutiu este posicionamento, como se vê abaixo.  
 

8. De acordo com o artigo 173 do tratado, um processo pode ser movido 
para que a declaração de que os actos do Conselho e da Comissão que 
não sejam recomendações ou pareceres serão considerados nulos. Esse 
recurso está disponível a fim de assegurar, conforme exigido pelo artigo 
164, que, na interpretação e aplicação do Tratado, o direito é respeitado, e 
que seria incoerente com o objetivo de interpretar restritivamente as 
condições em que o recurso é admissível, limitando seu âmbito de 
aplicação apenas às categorias de medidas referidas no artigo 189. 
9. A fim de verificar se as medidas em causa são actos na acepção do 
artigo 173, é necessário, portanto, a olhar para a sua substância. De acordo 
com a jurisprudência do Tribunal de Justiça qualquer medida os efeitos 
jurídicos de que são vinculativos, susceptíveis de afectar os interesses do 
recorrente, uma clara mudança de sua situação jurídica é um ato ou decisão 
que pode ser o objecto de uma acção nos termos do artigo 173 para a 
declaração de que é nula. No entanto, a forma em que tais actos ou 
decisões é, em princípio, irrelevante no que respeita à questão de saber se 
eles são impugnáveis nos termos deste artigo 112. 

 
 

                                            
112 Tradução livre do autor. Originalmente: According to article 173 of the treaty proceedings may be 
brought for a declaration that acts of the council and the commission other than recommendations or 
opinions are void. That remedy is available in order to ensure , as required by article 164 , that in the 
interpretation and application of the treaty the law is observed , and it would be inconsistent with that 
objective to interpret restrictively the conditions under which the action is admissible by limiting its 
scope merely to the categories of measures referred to in article 189. 
9. In order to ascertain whether the measures in question are acts within the meaning of article 173 it 
is necessary , therefore , to look to their substance . According to the consistent case-law of the court 
any measure the legal effects of which are binding on , and capable of affecting the interests of , the 
applicant by bringing about a distinct change in his legal position is an act or decision which may be 
the subject of an action under article 173 for a declaration that it is void . However , the form in which 
such acts or decisions are cast is , in principle , immaterial as regards the question whether they are 
open to challenge under that article Disponível em: [http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61981J
0060] 
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 As ações de anulação e omissão funcionam dentro do sistema comunitário 

como um sistema de controle de constitucionalidade em um ordenamento 

doméstico. A princípio, tribunais constitucionais estiveram associados com politéias 

formalmente constituídas e com uma clara divisão de poderes. O Tribunal de Justiça 

da União Europeia deve ser visto em dois contextos evolutivos. O primeiro, como já 

se discutiu, é como instituição europeia capaz de fazer valer-se como órgão 

jurisdicional apto a resolver conflitos.  Esta interação pode ser percebida quando 

descrevendo as ações em que ele participava de um procedimento jurisdicional 

compartilhado com os tribunais nacionais. Em seguida, discute-se a existência deste 

tribunal como corte jurisdicional de natureza constitucional, com capacidade para 

invalidar atos legislativos ou administrativos que estiverem em desacordo com sua 

constituição material (formalmente, os Tratados da União Europeia, de 

Funcionamento da União Europeia e a Carta de Direitos Fundamentais). Tribunais 

que exercem esta função surgiram recentemente na evolução política (devidamente 

descrita com a criação da corte Kelseniana na Áustria), especialmente devido ao 

fato de que eles ao exercerem função revisional posicionam-se de forma contrária a 

outros órgãos políticos em uma seara não jurídica.  

 Defende SHAPIRO (in CRAIG e DE BURCA, 1999, pp. 321-347) que estes 

tribunais revisionais surgiram para funcionar como centralizador de políticas judiciais 

em estados com divisões geográficas (em federações, por exemplo). Este sistema 

necessita algo que possa resolver o conflito entre unidades regionais e utilizar o 

tribunal da unidade política superior parece ter sido a melhor solução para o caso. 

Em um estágio mais avançado de sua evolução, os tribunais revisionais passaram a 

atuar também na divisão de poderes horizontal de um governo. Ou seja, não apenas 

entre o governo central e suas regiões ou entre regiões, como também em setores 

parte do governo central também. O último estágio de evolução destes tribunais 

apresenta-se com a crescente adesão destes a proteção de direitos fundamentais. 

Ou seja, a aplicação do conceito de constituição e de suas partes integrantes fez 

com que os tribunais destinados a sua proteção ampliassem também o seu leque de 

ação. “A evolução do TJUE pode ter sido essencialmente um episodio da evolução 

da divisão de poderes de um regime político e do processo de judicial review 

associado a tal regime” (IDEM, p. 322). 

Um tribunal existe como viabilizador de uma forma de hetero-resolução de conflitos 

em uma politéia onde o estado é solo detentor de poder político doméstico. SWEET 
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(in SHAPIRO e SWEET, 2000, pp. 55-89) explica um modelo simples de construção 

de um modelo de governação.  Uma tríade, diz o autor, constituída por duas partes e 

um solucionador de conflitos, é a base (o microcosmo) da governação. Esta, seria o 

mecanismo através do qual normas impostas a uma comunidade específica são 

adaptadas às experiências e exigências daqueles que a elas se submetem. A tríade 

é um fenômeno universal, já que ela garante a reciprocidade. Ela poderá ser 

consensual ou compulsória, sendo aquela geralmente utilizada em modelos de 

delegação ad hoc e esta presente em sistemas que criam e constituem espaços 

jurisdicionais. No caso jurisdicional, o ofício substitui a delegação e uma vez ativada 

a tríade responsabiliza-se pela função governamental de gerar a estrutura 

normativa, estabilizar as expectativas daqueles participantes quanto a ação dos 

demais e impor ex ante distribuição de valores e recursos políticos. A função social 

desta tríade é regular comportamento e manter a coesão social enquanto o sistema 

evoluí (ou seja, especialmente enquanto as circunstâncias do momento de sua 

criação mudam). O sistema normativo é o que segura esta tríade. Segundo este 

autor, mudanças na estrutura normativa podem ser teorizadas de diversas formas. 

Entende-la de forma inerte seria mais fácil, contudo sabe-se que esta estrutura 

evoluí em conjunto com a estrutura social a qual está vinculada.  

 Com a evolução política global nota-se também a adoção deste modelo de 

governação a partir de uma estrutura de tríade. Gerar e impor novas estruturas que 

suplementam as anteriores parece ser a forma mais eficaz de se prover um sistema 

de governação para agentes que são estranhos uns aos outros. Um bom exemplo 

disto é a OMC (Organização Mundial de Comércio). O GATT (General Agreement on 

Tariffs and Trade – Acordo Geral de Tarifas de Comércio), foi criado em 1948 e 

institucionalizado como organização. Na décadas de 70 e 80 o sistema passou por 

um processo de judicialização de seu sistema, que após muito debate gerou as 

condições necessárias para a adjudicação do que hoje existe como OMC. O 

aumento da eficiência do sistema foi a principal motivação para a adoção deste novo 

sistema de resolução de controvérsias, que substituiu diplomatas por advogados e 

especialistas em comércio. Ao ativar este sistema de solução de controvérsias em 

tríade, os estados membros delegaram ao GATT autoridade que era tipicamente 

governamental. No final da década de 80 os painéis do GATT já haviam formado 

uma base jurisprudencial capaz de auxiliar a compreensão dos tratados e assegurar 

a sua aplicação. Este processo mostrou que a judicialização do sistema causou uma 
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reação de adaptação e não de reação entre os Estados membros, causando na 

rodada Uruguai a transformação do GATT em OMC. Esta, baseia-se em um tratado 

de tipo constitutivo (com linguagem constitucional) que tem um sistema de solução 

de controvérsias compulsório, que hoje funciona como garantidor efetivo do regime 

de reciprocidades concebido pelo GATT na década de 40.  

 O Tribunal Europeu pode ser visto da mesma forma, como agente político 

protetor dos tratados europeus e viabilizador do processo de integração por 

assegurar efetivamente a resolução de controvérsias. Ao analisá-lo diz SHAPIRO: 
 Na medida em que o sistema jurídico executa suas funções de resolução 
de litígios de forma eficaz, ele reduz custos e reduz contratação, 
incentivando um maior intercâmbio. No âmbito em que a legislação se 
alarga e se aprofunda, as condições que favorecem a expansão do 
intercâmbio são construídas, o potencial para aumentos de disputas 
jurídicas, e os motivos disponíveis para legislar judicial se expandem. Novos 
problemas de ação coletiva pressionam por novas soluções normativas (in 
SHAPIRO e SWEET, 2000, p. 261)113 

 

 Tribunais decidem os casos não pela sua discricionariedade, mas pelo Direito 

a que se vinculam. Tribunais com poder de interpretação constitucional tem 

vantagens próprias decorrentes desta condição. Eles podem adaptar o sentido do 

texto legal às circunstâncias do momento específico (como tem feito a Suprema 

Corte Americana em relação ao texto constitucional americano do século XVIII que 

ainda está em vigor) e fazer com que o mesmo tenha maior eficácia social frente a 

dificuldade de sua emenda pelas instâncias legislativas próprias. Também podem, 

através de sua ação judicial, motivar o poder legislativo à reforma legislativa, 

demonstrando falhas no ordenamento que devem ser sanadas.  

 O Tribunal Europeu foi criado, como se mostrou na etapa histórica, em um 

contexto de extrema desconfiança entre os membros que ali se associavam. A 

França e Alemanha, inimigas históricas, optaram por instituições fortes o bastante 

para assegurar o funcionamento do tratado. A Alta Comissão (do TCECA) buscava 

ter força política o bastante para não precisar de constantes reuniões 

intergovernamentais para seu funcionamento. Seu tribunal fora criado com este 

mesmo intuito. Contudo na época de sua criação não havia ainda experiência o 

bastante para se compreender um tribunal politicamente ativista. Por ter recebido 
                                            
113 Tradução livre do autor. Originalmente: To the extent that the legal system performs its dispute-
resolution functions effectively, it reduces contracting costs, thus encouraging more Exchange. As the 
scope of legislation widens and deepens, the conditions favouring the expansion of exchange are 
constructed, the potential for legal disputes increases, and the grounds available for judicial 
lawmaking expands. New collective action problems push for normative solutions. 
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poderes específicos para fazer o judicial review dos tratados (que ali ainda eram de 

natureza de direito internacional) o Tribunal conseguiu compor a tríade necessária 

para a formação de uma nova estrutura política. Enquanto alguns viam os problemas 

contidos na relação de ativismo contra restriocionismo judicial, outros já viam 

aqueles advindos da relação da falta ou excesso de força em um tribunal. 

 
 ... É bastante claro que os Estados-Membros, de fato, ao construir um 
acordo institucional iniciou resultados path-dependent  que não se podia 
plenamente ter previsto. Tendo criado um tribunal porque eles precisavam 
de um dispositivo para a resolução dos conflitos de fronteira e divisão de 
poderes, eles necessariamente criaram um participante político mais 
importante do que eles desejavam (IDEM, p. 331)114. 

  

O resultado que se observa é a criação de um tribunal como parte de um 

pacote de medidas transnacionais que uma vez existente, adquiriu vida própria e 

passou a ser de suma importância para a manutenção da tríade de governação de 

sua politéia. O sistema legal que ele protege adquiriu, por sua contribuição, valor de 

norma constitucional e evoluiu, até então, legitimando sua ação. A forma através da 

qual ele faz esta proteção é o próximo passo desta análise. Sua principal forma de 

assegurar os mandamentos que protege é através das ações que determinam a 

anulação de um ato (art. 262 do TFUE) ou que constatam a omissão ilegal de um 

(265 do TFUE) . Elas são os veículos de judicial review deste tribunal.  

As ações protegidas sob a égide dos artigos 265 e 262 do TFUE tem muito 

em comum, já que como se pode notar pela própria redação do texto legal, os 

remédios ali postos são complementares. A jurisprudência do TJUE assim entende 

desde o caso 15/70, Chevalley vs. Comissão, onde este mesmo tribunal entendeu 

que seria desnecessário designar exatamente, em matéria de juízo de 

admissibilidade, qual das duas ações se pretenderia impetrar, já que o procedimento 

das duas é o mesmo. Aplica-se, em caso de mudança de perspectiva durante o 

litígio o princípio da unidade tendo em vista a proximidade dos dois remédios legais, 

podendo uma ação com base no artigo 265 se transformar em uma ação com base 

no artigo 262, sem prejuízo ao direito do autor.  
5. A questão prévia da inadmissibilidade baseia-se essencialmente com o 
fundamento de que não existe medida capaz de formar o objecto de uma 

                                            
114 Tradução livre do autor. Originalmente: ...it is pretty clear that the Member States did indeed 
contruct an institutional agreement that initiated path-dependent results tht they did not and could not 
have fully anticipated. Having created a court because they needed a device for resolving division of 
power boundary conflicts, they necessarily got one more major policy participant than they wanted.  
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acção nos termos do artigo 175. 
 
6. O conceito de uma medida susceptível de dar lugar a uma ação é 
idêntica nos artigos 173 e 175, tanto como disposições meramente 
prescrever uma mesma via de recurso. 
 
7. Afigura-se desnecessária, portanto, para os efeitos de uma decisão sobre 
a questão prévia de inadmissibilidade, para designar o pedido em relação 
às duas disposições citadas pela recorrente. 115 

 
 O que se pode observar, em grande parte dos casos em que há indecisão 

quanto a ação que deve-se tomar. Utilizando como exemplo o caso Telecinco vs. 

Comissão 116, vê-se o uso de pedidos alternativos quando não se consegue designar 

qual o tipo específico de ação a se propor. O trecho abaixo, retirado da ementa do 

caso mencionado, descreve exatamente a proposição de dúvida exposta pela parte.  

 
(...) que tem por objecto, a título principal, um pedido baseado no artigo 
175._ do Tratado, destinado a obter a declaração de que a Comissão 
não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força desse Tratado, 
em primeiro lugar, ao não adoptar qualquer decisão sobre as denúncias 
formuladas pela demandante contra o Reino de Espanha por violação do 
artigo 92._ do referido Tratado e, em segundo lugar, ao não dar início ao 
procedimento contraditório previsto no artigo 93._, n._ 2, do referido 
Tratado, e a título subsidiário, um pedido baseado no artigo 173._ do 
mesmo Tratado, destinado a obter a anulação da decisão da Comissão 
pretensamente contida numa carta de 20 de Fevereiro de 1996... 

 
 A complementaridade destas duas ações pode ser mais bem entendida 

quando se insere o procedimento necessário para que se possa legitimamente 

interpor uma ação por omissão. Segundo a redação do artigo 265 do TCE, deve 

existir um convite prévio, formal, que venha a deixar claro para a instituição em 

questão que existe, a princípio, uma omissão ilegal. Ora, uma vez que a instituição 

age, pode-se interpor um dos dois remédios descritos. A ação de anulação poderá 

remediar uma ação ilegal, enquanto um recurso para suprir uma omissão ilegal 

poderá compelir a instituição a agir adequadamente. Neste caso (T-95/06) a 

indecisão quanto ao remédio adequado surgiu quando o litígio envolvia em seu 

mérito uma decisão sobre uma carta que pedia esclarecimentos. Seria esta ação 

insuficiente, porém possível alvo de uma anulação, ou não seria ela considerada 

                                            
115 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61970J0015:EN:HTML 
 
116 Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Terceira Secção Alargada) de 15 de Setembro de 
1998. - Gestevision Telecinco SA contra Comissão das Comunidades Europeias. - Auxílios estatais - 
Televisões públicas - Denúncia - Acção por omissão - Obrigação de instruir por parte da Comissão - 
Prazo - Procedimento do artigo 93. n. 2 - Dificuldades sérias. - Processo T-95/96. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996A0095:PT:HTML 
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sequer ação? As conseqüências jurídicas desta decisão é que embasarão a decisão 

do tribunal e orientarão qual tipo de ação que será necessária. Neste caso o tribunal 

decidiu pela ação por omissão, conforme que se transcreve em seguida: 

 
A demandante salientou, a justo título, que essa carta não define 
qualquer posição por parte da Comissão a propósito das denúncias em 
causa, na medida em que a instituição se limita a informar que, após 
exame das denúncias e conclusão de um estudo encomendado ao 
exterior, solicitou às autoridades espanholas uma série de 
esclarecimentos complementares. Com efeito, uma carta emanada de 
uma instituição que foi notificada para agir em conformidade com o artigo 
175._ do Tratado, nos termos da qual é prosseguida a análise das 
questões suscitadas, não constitui uma tomada de posição que ponha 
termo à omissão (acórdãos do Tribunal de Justiça, Snupat/Alta 
Autoridade, já referido, e de 22 de Maio de 1985, Parlamento/Conselho, 
13/83, Recueil, p. 1513, n._ 25).117 

 
 Esta distinção é recorrente sendo recomendada a leitura dos casos seguintes 

para uma aproximação vertical deste ponto em específico: caso 302/87 88p.5641, 

caso T-3/90 91p.II-14 s, caso C-301/90 92p.I-244, caso T-3/93 94p.II-157, caso T-

186/94 95p.II-1766 s, caso C-68/95 96p.I-6105, caso T-387/94 96p.II-983, caso C-

282/95 97p.I-1542 s e caso T-105/96 98p.II-299 s. 118. 

 Diz-se que enquanto a ação de anulação assegura o controle jurisdicional de 

atos, o recurso por omissão visa controlar a legalidade da abstenção de agir. Esta 

inação constituiria uma recusa expressa ou tácita de um agir prescrito no texto dos 

tratados, fato que a constituiria em uma real passividade ou inércia ilegal. Como se 

pode imaginar, a compreensão deste instituto pode ser complexa, sendo 

imprescindível o uso da jurisprudência para um entendimento preciso do instituto. 

Um primeiro obstáculo a ser superado para a compreensão das omissões 

legislativas ilegais do sistema comunitário europeu consiste na definição dos termos 

que compõem o artigo 265 do TFUE. Os termos e obstáculos que se pretende 

superar são: a definição do que seria uma omissão recorrível, a legitimidade ativa 

para impetrar o dito remédio, o procedimento que se adota, como definir uma ação 

capaz de modificar o tipo de remédio a ser utilizado ou solucionar a situação e as 

conseqüências possíveis do uso deste instrumento. 

 Começando pelo principal termo que se destaca, torna-se necessário 

identificar a situação jurídica em que o uso do remédio é adequado ou juridicamente 

possível. Assim sendo, a definição teórica e prática do que seria uma omissão é 
                                            
117 idem, ibidem.  
118 indicados pelo indicie de jurisprudência analítico do TJUE 
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imprescindível. Identifica-se na hermenêutica legal do dito artigo que seria um caso 

de omissão ilegal todo aquele em que o Parlamento, Banco Central Europeu, 

Conselho ou Comissão deixa de praticar ato que lhe é devido por texto do tratado. 

Nota-se uma evolução presente neste artigo pós-Maastricht119, que fez incluir o 

Parlamento neste rol. Importante é perceber que estes legitimados passivos são 

também os principais responsáveis pela produção legal de direito comunitário 

derivado (BERMAN, GOEBEL, DAVEY, FOX. 2002, p. 148).  

 Assim sendo, a própria definição legal do que seria uma omissão ilegal já 

define os legitimados passivos para propor a dita ação. Entretanto o procedimento, 

como será visto mais adiante, pede que para que uma omissão seja entendida como 

passível de solução via este instrumento, deverá a instituição ser convidada a 

pronunciar-se (ou agir).  

 O caso 13/83 é paradigmático quanto a definição destes termos. Conforme o 

trecho transcrito abaixo, o Parlamento ingressou com uma ação buscando uma ação 

ou posicionamento do Conselho em dois pontos distintos: a necessidade de se 

introduzir no sistema comunitário uma política comum de transporte, garantida pelo 

então artigo 74 do TCE; e medidas para assegurar serviços de transporte conforme 

proteção legal dos artigos 75, 59, 60 e 61 do TCE. A corte entendeu que o 

Parlamento tinha razão quanto ao segundo pedido, mas não quanto ao primeiro. 

Disse a corte que a obrigação era perfeita e legal, além de que já passara o tempo 

para implementação de tais políticas. Apesar de não se ter conseguido êxito no 

pedido principal, o resultado favorável neste segundo requerimento fez com que o 

Conselho cumprisse o seu papel legislativo antes do final da década de oitenta 

(STEINER, WOODS, TWIGG-FLESNER, 2006, p.279). Uma breve síntese da 

decisão segue: 

 
1. O primeiro parágrafo do artigo 175 º expressamente confere um direito de 
acção por omissão contra o Conselho e a Comissão, nomeadamente «a 
outras instituições da comunidade". Assim, dá o mesmo direito de ação a 
todas as instituições da comunidade. Não é possível restringir o exercício 
desse direito por um deles sem afetar negativamente o seu estatuto de 
instituição ao abrigo do Tratado, nomeadamente no artigo 4 (1). 
O facto de o Parlamento Europeu é, ao mesmo tempo a instituição cuja 
missão é exercer um controle político das actividades da comissão, e em 
certa medida, os do conselho, não é susceptível de afectar a interpretação 
das disposições do o tratado sobre os direitos de ação das instituições. 

                                            
119 Tratado de Maastricht entrou em vigor no dia 01 de novembro de 1993.  
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Assim, o Parlamento Europeu tem a capacidade de instaurar uma acção por 
omissão. 
2. Uma resposta a um convite a agir que nem nega nem confirma a suposta 
falta e não dá nenhuma indicação de pontos de vista da instituição sobre as 
medidas que deve tomar, não corresponde a uma tomada de posição para 
os fins do segundo parágrafo único do artigo 175 º do Tratado. 
3. Para que haja a constatação da omissão nos termos do artigo 175 º do 
Tratado, é necessário que a omissão com que o conselho ou comissão é 
cobrada diz respeito a medidas cujo alcance pode ser suficientemente 
definidos para serem identificadas individualmente e aprovados nos 
cumprimento da sentença do tribunal, nos termos do artigo 176. 
4. Nos termos do artigo 175, o tribunal deve achar que tem havido uma 
violação do tratado se o município ou a comissão deixar de agir quando a 
obrigação de fazê-lo. Artigo 175 não leva em conta o quão difícil pode ser 
para a instituição em causa para cumprir a obrigação. (Caso 13/83)120 

 

 Entretanto, ainda tratando do que seriam os legitimados passivos de uma 

ação como esta, deve-se entender a lista como exaustiva. Por exemplo, o 

Ombudsman Europeu poderá ingressar com ações com base no artigo 230 para 

manter a ordem comunitária, mas a sua inação não poderá ser alvo de uma ação 

com base no artigo 265.  

  Como já havia se comentado a possibilidade, pode ocorrer durante o 

processo a perda deste interesse, ou até mesmo de objeto, em decorrência de ato 

que venha a suprir a possível lacuna legislativa que se tinha como objetivo sanar. 

Deve-se lembrar que se a ação que se toma é divergente da compreensão dos 

tratados, deverá a parte interessada ingressar com nova ação, agora com novos 
                                            
120 Tradução livre do autor. Originalmente: 1. The first paragraph of article 175 expressly gives a right 
of action for failure to act against the council and commission inter alia to ' the other institutions of the 
community '. It thus gives the same right of action to all the community institutions . It is not possible to 
restrict the exercise of that right by one of them without adversely affecting its status as an institution 
under the treaty , in particular article 4 ( 1 ). 
The fact that the european parliament is at the same time the community institution whose task is to 
exercise a political review of the activities of the commission , and to a certain extent those of the 
council , is not capable of affecting the interpretation of the provisions of the treaty on the rights of 
action of the institutions . 
Accordingly , the european parliament has the capacity to bring an action for failure to act . 
2 . A reply to a call to act which neither denies nor confirms the alleged failure and gives no indication 
of the institution ' s views as to the measures which it is required to take , does not amount to a 
definition of position for the purposes of the second paragraph of article 175 of the treaty . 
3 . For there to be a finding of failure to act under article 175 of the treaty it is necessary that the 
omission with which the council or commission is charged relates to measures the scope of which can 
be sufficiently defined for them to be identified individually and adopted in compliance with the court ' s 
judgment pursuant to article 176 .  
4 . Under article 175 the court must find that there has been an infringement of the treaty if the council 
or the commission fails to act when under an obligation to do so . Article 175 takes no account of how 
difficult it may be for the institution in question to comply with the obligation.  Disponível em: [http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61983J
0013] 
120 Disponível em: [http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61981J
0246] 
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fundamentos e com base no artigo 262. Como o objeto será novo, ou seja, o pedido 

de anulação de uma nova ação, não há como se aproveitar o feito anterior que tinha 

como objetivo o pedido de uma ação. O caso abaixo, de número T-32/93 ilustra a 

situação de perda de objeto de uma ação com base no artigo 265. A condenação 

quanto às custas processuais, mesmo havendo a perda de objeto, recaíram sobre a 

parte ré.  

  
22 Nestas condições, e tal como é, aliás, admitido pelas partes, deve 
entender-se que a Comissão, após a propositura da presente acção, 
tomou posição, nos termos do artigo 175. do Tratado (v. acórdão do 
Tribunal de Justiça de 18 de Outubro de 1979, GEMA/Comissão, 125/78, 
Recueil, p. 3173), em conformidade com o pedido e a intimação que a 
demandante lhe tinha enviado em 24 de Dezembro de 1989 e em 11 de 
Agosto de 1992. Daqui decorre que, a partir de 9 de Fevereiro de 1993, 
e, em qualquer caso, após a decisão de 29 de Julho de 1993, a acção 
deixou de ter objecto, na medida em que se baseia nos artigos 85. e 86. 
do Tratado em conjugação com as disposições dos Regulamentos n.os 
17 e 99/63. Deste modo, o Tribunal de Primeira Instância não tem que 
decidir nesta matéria (v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 18 
de Setembro de 1992, Asia Motor France e o./Comissão, T-28/90, 
Colect., p. II-2285).  

... 

49 No entanto, na medida em que a acção visa a declaração de uma 
omissão ao abrigo dos artigos 85. e 86. do Tratado, em conjugação com 
as disposições dos Regulamentos n. 17/62 e n. 99/63, pedido 
relativamente ao qual o Tribunal de Primeira Instância verificou a 
inutilidade superveniente da lide, importa recordar que o litígio só perdeu 
o seu objecto porque a Comissão tomou tardiamente posição acerca da 
queixa da demandante, após a propositura da acção 121.  

  

 

Continuando na seara das omissões recorríveis, mais um requisito lhe faz 

parte: deverá esta ser juridicamente relevante. A presente definição decorre da 

exegese direta da redação do artigo, que pede que o fato seja uma abstenção por 

parte de uma instituição que é obrigada a praticar um ato e não simplesmente é 

facultada a tanto. 

 Mais adiante, chega-se ao último comentário que ainda deve ser feito quanto 

a omissão que se busca sanar. Apesar da redação do artigo 265 indicar a omissão 

em forma de pronunciamento, poderá esta omissão também ser contra qualquer tipo 

de ato que uma instituição é vinculada a tomar por tratado. No caso abaixo vê se a 

tentativa do Parlamento europeu tornar nulo um projeto de orçamento apresentado 
                                            
121 Disponível em: [http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61993A0032:PT:HTML] 
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pelo Conselho. Enquanto este projeto não revestir-se de validade por ser ato 

preparatório, porém a omissão na apresentação de um projeto de orçamento 

constituiria uma omissão recorrível (CAMPOS, 2002, p. 470).  

 
2. Ao Parlamento foi concedido, conforme resulta dos termos do artigo 
175.°, primeiro parágrafo, do Tratado, o direito de fazer declarar uma 
omissão da Comissão ou do Conselho e de fazer, assim, cessar uma 
paralisia dos mecanismos de decisão que poderia impedi-lo de exercer 
os seus poderes. Deste direito de fazer declarar uma omissão não 
decorre que ao Parlamento deva ser reconhecida a possibilidade de 
interpor o recurso de anulação.  

Não há uma ligação necessária entre o recurso de anulação e a acção 
por omissão. Isto resulta do facto de a acção por omissão permitir ao 
Parlamento provocar a adopção de actos que nem sempre podem ser 
objecto de um recurso de anulação. Assim, relativamente a um projecto 
de orçamento que não foi apresentado pelo Conselho, o Parlamento 
pode obter um acórdão declarando a omissão do Conselho, enquanto 
que o projecto, que constitui um acto preparatório, não poderia ser 
impugnado por força do disposto no artigo 173.°  

3. Uma recusa de agir, ainda que seja expressa, na seqüência de uma 
solicitação dirigida ao Conselho ou à Comissão nos termos do artigo 
175.° do Tratado, pode ser submetida ao Tribunal com fundamento no 
referido artigo, uma vez que não põe fim à omissão122.  

 
 
 Já se discutiu quais seriam os legitimados passivos, ou seja, aqueles cuja 

omissão poderá ser objeto de recurso no TJUE. Entretanto, resta descrever quem 

seria juridicamente capaz de interpor o dito recurso. Os legitimados podem ser 

classificados como ordinários e privilegiados. Enquanto as instituições comunitárias 

e os Estados-membros poderão impetrar ações contra qualquer  omissão, de 

qualquer ato, os particulares apenas poderão utilizar este remédio para omissões 

que lhes digam respeito (requisito do interesse como dito acima). Também não se 

poderá utilizar o recurso de omissão de particular contra Estado devido a este não 

ter agido em interesse dos cidadãos. Uma interessante decisão deixou claro 

diversos pontos que se exploram aqui. No caso C-511/03 buscou-se definir a 

responsabilidade de um Estado-Membro por danos causados aos particulares por 

violações do direito comunitário que lhe são imputáveis. Perguntou-se se haveria a 

obrigação de intentar uma ação por omissão contra a Comissão. O entendimento 

fora negativo, como se vê abaixo.  

 
                                            
122 Disponível em [http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987J0302:PT:HTML] 
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Direito comunitário – Recuso de anulação ou acção por omissão – 
Obrigação por parte de um Estado-Membro de intentar esse 
procedimento em benefício de um dos seus cidadãos – Inexistência – 
Existência de uma obrigação desse tipo e responsabilidade do Estado 
nos termos do direito nacional – Admissibilidade – Limites. 

... 

O direito comunitário não contém nenhuma obrigação de um 
Estado-Membro interpor um recurso de anulação nos termos do artigo 
230.° CE ou de intentar uma ação por omissão nos termos do artigo 
232.° CE em benefício de um dos seus cidadãos. Contudo, não se opõe, 
em princípio, a que um direito nacional contenha essa obrigação ou 
preveja a responsabilidade do Estado-Membro por não ter agido nesse 
sentido. 

Quanto a este último aspecto, não se vislumbra em que medida é que 
viola o direito comunitário o facto de um direito nacional conter uma 
obrigação dessas ou prever a responsabilidade do Estado-Membro num 
caso desses. Contudo, um Estado-Membro pode violar a obrigação de 
cooperação leal referida no artigo 10.° CE se não se reservar uma 
margem de apreciação quanto à oportunidade de interpor um recurso ou 
de intentar uma ação, criando o risco de submergir o órgão jurisdicional 
comunitário em recursos e ações parte dos quais seriam evidentemente 
improcedentes, colocando assim em perigo o bom funcionamento dessa 
instituição123. 

 

 

 Onde houver a possibilidade do requerente pedir pela ação de uma 

instituição, primeiro deverá aquele manifestar-se formalmente perante esta 

clamando pela ação. Não existe um tempo limite para a atuação da instituição, 

devendo se observar apenas um tempo tido como razoável para sua ação. No 

entanto, decorrido prazo em demasia, poder-se-á entender uma negativa tácita de 

ação. Após uma negativa expressa ou demonstração tácita de que a requerida não 

irá agir de acordo com o pedido, terá o requerente dois meses para ingressar com a 

ação de omissão. 

 Existe na jurisprudência diversos casos que não passaram pelo juízo de 

admissibilidade devido a não compreensão precisa deste instituto. Nesta fase, 

denominada pré-contenciosa, haverá a formação do material que instruirá o possível 

pedido contencioso futuro. Uma mera carta pedindo por ação, ou reclamação, às 

instituições legitimadas passivas não configura um pedido hábil para formação desta 

ação. Deverá existir expressamente no pedido inicial requerimento para agir cuja 

                                            
123 Disponível em: [http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&d
ocjo=docjo&numaff=C-511/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100]  
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inação poderá ensejar uma ação com base no artigo 265 do TFUE. Veja-se o caso 

T-195/95: 

 
Por força do artigo 19. do Estatuto do Tribunal de Justiça e do artigo 
44._, n._ 1, alínea c), do Regulamento de Processo do Tribunal de 
Primeira Instância, a petição deve indicar o objecto do litígio e conter 
uma exposição sumária dos fundamentos do pedido. Essa indicação 
deve ser suficientemente clara e precisa para que o demandado possa 
preparar a sua defesa e o Tribunal possa decidir a acção, eventualmente 
sem o apoio de outras informações. A fim de garantir a segurança 
jurídica e uma boa administração da justiça, é necessário, para que uma 
acção seja admissível, que os elementos essenciais de facto e de direito 
em que assenta resultem, pelo menos sumariamente, mas de uma 
maneira coerente e compreensível, do texto da própria petição. 

Para cumprir estas exigências, uma petição que vise a reparação de 
danos causados por uma instituição comunitária deve conter elementos 
que permitam identificar o comportamento que o recorrente reprova à 
instituição, as razões pelas quais considera que existe um nexo de 
causalidade entre o comportamento e o prejuízo que pretende ter sofrido, 
bem como a natureza e a extensão deste prejuízo124.  

 
 O procedimento ai poderá tomar diversos rumos, iniciando possivelmente 

uma fase contenciosa. Um posicionamento oficial com efeitos concretos que afetem 

a esfera de interesses do particular requerente poderá ser alvo de uma ação de 

anulação caso esteja em desacordo com a norma constitucional. O não 

posicionamento poderá ensejar a ação descrita no 265, sendo este interpretado 

como recusa tácita à ação, tal como também poderão ensejar esta mesma 

conseqüência posicionamentos vagos, dilatórios ou uma negativa expressa de ação 

(CAMPOS, 2002, p. 474).  

 Como já mencionado, caso haja divergência entre o uso das ações do 262 e 

265 devido à oficialidade deste posicionamento, poderá o requerente fazer pedidos 

alternativos. E por fim, após iniciada a ação com base no 265, caso haja 

manifestação ou a ação oficial desejada (mesmo que ela seja contrária aos seus 

interesses, mas a instituição cumpre seu dever de agir) perderá a causa o seu objeto 

e estará a instituição condenada a pagar as custas processuais (STEINER, 

WOODS, TWIGG-FLESNER, 2006, p.284).   

 Ao final da tramitação processual (petição inicial, contestação, réplica, 

tréplica, audiência de julgamento para discussão oral e conclusões do advogado 

geral), chega-se ao acórdão do Tribunal.  Este poderá negar o pedido inicial, fato 

                                            
124 Disponível em: [http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995A0195:PT:HTML] . 
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que gera apenas os efeitos sucumbenciais, ou constatar que existe uma omissão. 

Uma vez ocorrendo a segunda alternativa, aplica-se o disposto no artigo 265. A 

instituição condenada será compelida pelo tribunal à compensar a sua falta. Devido 

ao fato desta intervenção poder afetar a harmonia das instituições, não há qualquer 

medida de penalidade prevista para o descumprimento da dita ação. 

 O não cumprimento, no caso das ações de anulação, pode gerar a 

necessidade de uma nova ação. No caso do pólo passivo ser um estado, poderá a 

comissão ingressar com uma ação de incumprimento.   

 

6.5  O ativismo judicial no TJUE e a constitucionalização da União Europeia  
 

 Uma vez feitas todas as colocações pertinentes a atuação do Tribunal 

Europeu como catalisador do processo de integração europeia, passa-se a solução 

do questionamento final desta análise: como este tribunal conseguiu promover a 

integração legal e a constitucionalização da União Europeia.   

 HIX (2005) propõe cinco argumentos que podem ser utilizados para resolver 

este dilema: um argumento formalista; um que enfatiza a estratégia de ação deste 

tribunal; um que enfatiza a ação estratégica dos tribunais nacionais; um que enfatiza 

a ação estratégica dos agentes privados; e um último que enfatiza a ação de 

estados estratégicos ao processo. 

 O argumento formal é típico do legalismo próprio dos estudo jurídicos. Ele 

tem alto valor teórico sem ter muita capacidade de explicação de fenômenos 

empíricos pontuais. Nele, o processo judicial é uma arena neutra de interferências 

políticas, onde o TJUE simplesmente aplica a lei europeia tal como posta em seus 

tratados e o seu funcionamento é desprovido de motivações de promoção 

institucional. A constituição material europeia seria assim um desenvolvimento 

decorrente da lógica integracionista europeia, que por sua vez motivou o 

desenvolvimento de uma arquitetura jurisprudencial capaz de preencher o vácuo 

sistêmico e de se atingir as metas consubstanciadas nos tratados constitutivos. O 

efeito útil desta arquitetura impulsionou a aplicação mais efetiva do direito 

comunitário também pelos tribunais nacionais, que por sua vez adaptaram a sua 

jurisprudência com o sistema normativo comunitário emergente. O uso do reenvio 

prejudicial foi o instrumento hábil para que estes tribunais domésticos absorvessem 

as doutrinas comunitárias em seu plexo normativo. As tradições culturais jurídico-
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político próprias de cada estado promoveram as distinções existentes nos processos 

de adaptação ao novo sistema. É uma visão formal e dedutiva, contrária a ideias 

materiais e indutivas de evolução sistêmica. Este argumento ainda acrescenta que 

foi a diferença de concepção quanto ao posicionamento dos direitos fundamentais 

em cada ordem que gerou as distinções de posicionamento quanto a supremacia e 

efeito direto nos ordenamentos.  

 O excesso de formalismo e a ausência de qualquer interferência política 

tornam este argumento fácil de se criticar. Não se pode dizer que o efeito direto e a 

supremacia são conseqüências lógicas do processo de integração, já que não existe 

provimento legal típico nos tratados que indiquem o animo da União tornar-se uma 

federação. A perspectiva política já indicaria o contrario, existiu um movimento de 

oposição a esta formalização (como descrito na etapa história quando descrevendo 

o posicionamento britânico, por exemplo). Não se pode descartar os incentivos 

institucionais dados pela União Europeia, pelos juízes nacionais e pelos atores 

estratégicos deste processo de construção. 

 Um segundo argumento, de natureza política, define o Tribunal Europeu 

como um ator político. “Isolado na terra mágica do Ducado de Luxemburgo e 

abençoado até recentemente pela negligência benigna dos poderes que o 

constituem e pela mídia, o TJUE construiu uma arquitetura constitucional própria de 

um Estado Federal” (STEIN, in HIX, 2005, p. 136). 

 Definir o TJUE como um ator estratégico com interesses específicos faz com 

que se observe o mesmo como portador de uma agenda de fortalecimento próprio e 

institucional europeia. Assim, conscientemente criou um sistema onde pode 

controlar a legalidade de atos de instituições europeias e interferir na aplicação do 

direito comunitário pelos estados nacionais. Para tanto, promoveu este tribunal o 

fortalecimento do processo de integração em todas as oportunidade possíveis, 

explicando assim o fato de que a doutrina legal de integração não foi congruente ao 

seu processo político (como se pôde ver na etapa histórica desta análise).  

 Esta explicação também tem limitações, já que elimina do contexto a falta de 

linearidade no processo de integração e a demora, como se viu, para que os 

tribunais domésticos aceitassem as suas doutrinas de forma plena. Deve-se ver que 

seu funcionamento estratégico limitou-se as oportunidades que o mesmo teve, já 

que precisou ser motivado para agir pelos tribunais nacionais e litigantes. Estes, por 

sua vez, permaneceram utilizando-o devido ao fato de que existiu certa congruência 
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de interesses e motivação política, mesmo que tácita, para a continuidade de suas 

ações. Também deve-se levar em consideração que os tratados modificadores após 

sua criação pelo Tratado de Roma mantiveram seu status de corte comunitária e 

ainda lhe deram competências cada vez mais amplas, fato que independeu de sua 

ação política ou jurisdicional. 

 Um terceiro argumento incluiria a participação dos tribunais nacionais neste 

processo. A competição entre tribunais, ou formação contrapontual legal, fortaleceu 

o sistema jurídico como um todo. Independentemente de qualquer criação 

arquitetônica jurisprudencial constitucional e de sua ação estratégica, a ação do 

TJUE foi amparada por tribunais nacionais, que por sua vez não tinham interesse na 

formação de um sistema constitucional europeu per se. Ou seja, a motivação para 

esta criação decorreu da ação conjunta do tribunal europeu com os tribunais 

nacionais, que tinham como objetivo fortalecerem-se e assegurarem seus interesses 

políticos. Como os governos nacionais não conseguiram resistir a penetração do 

direito europeu nos seus sistemas domésticos, os seus tribunais garantiram a 

continuidade da sua força jurisdicional trazendo para si a atribuição de aplicar este 

plexo normativo. A máscara técnica da lei e do direito asseguraram a sua aparência 

de neutralidade política, sendo estas mesmas ferramentas utilizadas para proteger 

os sistemas jurídicos nacionais.  

 Alem disto, em diversos sistemas jurídicos o judicial review é fraco e os 

tribunais estão desprovidos de qualquer poder político. Utilizar o TJUE como 

alavanca deste poder pode ter sido uma motivação para que os tribunais nacionais 

tenham aceitado e incorporado este sistema comunitário. Os juízes e tribunais 

aumentaram seu prestígio e poder ao agir em conjunto, tanto no nível comunitário 

quanto nacional, frente às demais instituições políticas.  

 Esta explicação também tem suas limitações, tendo em vista que a ação dos 

tribunais domésticos não foi uniforme e que os tribunais que mais utilizaram os 

recursos de reenvio prejudicial (como se vê na tabela estatística no anexo II) foram 

os tribunais centrais (as cortes e câmara mais altas), que já tinham bastante poder 

político. 

 Pode-se também privilegiar a ação de outros atores para o surgimento e 

crescimento deste sistema. Pressões da esfera privada para respostas jurisdicionais 

mais efetivas podem ser as principais forças motrizes deste processo. Como se 

mencionou no estudo estatístico de SWEET e BRUNELL, o aumento das trocas 
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comerciais intra-bloco foi definido como maior variável independente com 

interferências sobre a quantidade de normas comunitárias e ações de reenvio 

produzidas no sistema. Outras teorias integracionistas, como aquelas descritas 

como neofuncionalistas, também enfatizam esta ação do setor privado. O sistema 

legal surge e se desenvolve devido a necessidade de se conciliar os interesses 

nacionais e supranacionais, já que tal conciliação é vital para que o setor privado 

possa atingir seus interesses. 

 O argumento final é de fundamento teórico oposto ao anterior. Enquanto 

privilegiar os atores particulares para o desenvolvimento da estrutura comunitária é 

típico do pensamento neofuncionalista, o pensamento intergovernamentalista (de 

matriz racional) já enfatiza a ação de determinados governos nacionais para esta 

situação.  

 Vê-se assim os tribunais nacionais como atores integrantes do estado 

nacional, já que a matriz realista impede uma visão fragmentada de governo. Os 

tribunais são gerados por seus governos nacionais e defendem as preferências 

político-institucionais governamentais. Colaborando para este argumento está o fato 

de que os estados nacionais apenas aceitam as ações comunitárias em seu 

desfavor devido ao fato de que seus ganhos relativos para a economia nacional 

como um todo é bem maior que estas perdas. Assim, havendo o prejuízo a um 

determinado setor de sua economia devido a uma decisão judicial, este seria 

balanceado pelos ganhos que a ação deste tribunal poderá lhe proporcionar ao 

assegurar a estabilidade do sistema. Nesta lógica, conclui-se que o fortalecimento 

do espectro comunitário pela ação do TJUE, dos tribunais nacionais e pelos 

particulares decorre de uma autorização consciente dos estados nacionais. O 

melhor argumento em favor desta tese é o fato de que são raros os 

desentendimentos severos entre governos nacionais e o TJUE.  

 Este posicionamento também é alvo de critica, tendo em vista que nem 

sempre pode-se ver empiricamente tal comportamento racional. Não existe 

evidencia substancial para que se comprove esta autorização tácita consciente, 

muito pelo contrario, existem casos (como vários dos mencionados neste estudo) 

onde se pôde ver oposições entre os governos nacionais e tribunais nacionais e 

comunitários que levaram a efeitos negativos nas suas economias nacionais e na 

formação de um mercado único.  
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 O que se pode concluir aqui é que vários fatores contribuíram para a 

formação deste sistema e que estes mesmos fatores ajudam a manter a sua 

estabilidade e equilíbrio. Uma análise teórica formalista, própria do direito, parece 

ser a mais confortável, já que fornece os elementos de estabilidade necessários 

para o sistema. Contudo, acredita-se que a contribuição dos atores presentes nos 

quatro demais argumentos consegue trazer um substrato de apoio empírico 

imprescindível para a manutenção política do sistema. Assim, alem de um sistema 

jurídico coeso, a ação política dos tribunais europeu e nacionais, dos agentes 

particulares e dos governos nacionais são necessárias para a manutenção deste 

sistema comunitário. 
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7.0 CONCLUSÃO 
 

 O objetivo desta análise fora analisar, de forma empírica e normativa, a o 

surgimento, existência e funcionamento de uma nova entidade, com natureza 

jurídica única no cenário global. Esta existência, decorrente do processo de 

integração e regionalização de sua economia, teve seu estudo partindo de 

premissas típicas da ciência política e do direito para compreender sua configuração 

atual como nova forma de associação estatal e seu sistema jurídico de natureza 

constitucional.  

 Na primeira etapa deste estudo, fundamentou-se a necessidade de uma nova 

forma de distribuição de poder político, para que melhor se compreendesse o 

resultado dos processos de globalização impostos aos estados que modificaram a 

natureza antes tipicamente vestefaliana de sua estrutura. Uma vez superada esta 

etapa, passou-se ao uso do institucionalismo histórico como método para determinar 

o surgimento e evolução institucional da União Europeia. Devido ao fato de que no 

momento de sua criação a então Comunidade Econômica Europeia tinha natureza 

incontestável de organização internacional intergovernamental, pôde-se traçar a sua 

evolução para que se entendesse sua atual configuração. As teorias de integração 

regional em tese e sua aplicação ao processo de integração histórico europeu foram 

utilizadas para tanto.  

 Concluindo que esta teria formado uma entidade de natureza supranacional, 

descreveu-se sua estrutura institucional e suas naturezas jurídica e política, 

configurando-a como uma quase federação e assim legitimando um estudo de 

natureza constitucional sobre tal estrutura. Esta etapa concluiu pela existência de 

uma nova natureza jurídica semelhante aquela de uma federação, comparações ao 

processo de formação dos Estados Unidos da America e a configuração de outras 

federações auxiliaram nesta conclusão. Contudo, ainda precisava-se complementar 

esta nova natureza jurídica dotando-lhe de um sistema legal e de divisão de 

competências. Uma rápida análise descritiva da estrutura institucional da politéia 

europeia mostrou-se apta a elucidar os elementos necessários para a continuação 

desta análise. 

Este estudo procedeu então em dois focos: seu sistema legal e o 

funcionamento de seu sistema jurisdicional. Ambos intimamente ligados, já que se 

definiu que um motivou o desenvolvimento do outro.  
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 Quanto a análise de seu sistema constitucional, uma visão mais legalista foi 

utilizada, estabelecendo-se como se construiu e como funciona este sistema por si e 

em conjunto com os sistemas constitucionais sobre os quais se colocou. Este 

sistema plural contrapontual encontra-se em pleno funcionamento e, ao contrario do 

que se possa argumentar, ele mostra-se devidamente sedimentado em teorias 

políticas que demonstram sua capacidade funcional. É um novo tipo de configuração 

legal, que talvez poderá ser visto em outros blocos de integração regional em breve, 

caso o exemplo europeu seja seguido. Contudo, a explicação da existência deste 

sistema legal mostrou-se incompleta caso não se analisasse também o tribunal 

central responsável pela sua proteção e manutenção sistêmica. Analisou-se então o 

papel do Tribunal de Justiça da União Europeia como construtor da constituição 

material desta nova politéia.   

 Uma vez chegada a conclusão de que existe um novo sistema legal, de 

criação internacional, natureza supranacional e estrutura constitucional, uma última 

etapa fora necessária. Esta teve como foco o poder judiciário desta nova politéia e 

buscou demonstrar como ele funciona em duas vertentes: de um lado ele integra 

materialmente o sistema legal e jurisdicional supranacional aos sistemas domésticos 

(como uma corte constitucional em uma federação faria) e de outro ele é 

responsável pela proteção das disposições legais presentes na criação deste 

sistema legal supranacional (também como uma corte constitucional faria). A forma 

do exercício de suas competências comprovou, pela análise das ações sob as quais 

exerce jurisdição, que ele realmente é um tribunal de natureza constitucional com os 

mesmos poderes de judicial review presentes em outros tribunais superiores 

nacionais. Ele é o ponto de convergência de todos os elementos discutidos neste 

texto. Aplica-se as teorias de integração para entende-lo, bem como as teorias 

legalistas constitucionais e as teorias políticas para construção de estruturas de 

poder.  

Uma vez feitas todas as colocações pertinentes a atuação do Tribunal 

Europeu como catalisador do processo de integração europeia, passa-se a solução 

do questionamento final desta análise: como este tribunal conseguiu promover a 

integração legal e a constitucionalização da União Europeia.   

 Propõe-se, com base na combinação de ideias presentes nas obras de em 

HIX (2005), MADURO (2006) e SHAPIRO/SWEET (2002) , cinco argumentos que 

podem ser utilizados para resolver este dilema: um argumento formalista; um que 
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enfatiza a estratégia de ação deste tribunal; um que enfatiza a ação estratégica dos 

tribunais nacionais; um que enfatiza a ação estratégica dos agentes privados; e um 

último que enfatiza a ação de estados estratégicos ao processo. 

 O argumento formal é típico do legalismo próprio dos estudo jurídicos. Ele 

tem alto valor teórico sem ter muita capacidade de explicação de fenômenos 

empíricos pontuais. Nele, o processo judicial é uma arena neutra de interferências 

políticas, onde o TJUE simplesmente aplica a lei europeia tal como posta em seus 

tratados e o seu funcionamento é desprovido de motivações de promoção 

institucional. A constituição material europeia seria assim um desenvolvimento 

decorrente da lógica integracionista europeia, que por sua vez motivou o 

desenvolvimento de uma arquitetura jurisprudencial capaz de preencher o vácuo 

sistêmico e de se atingir as metas consubstanciadas nos tratados constitutivos. O 

efeito útil desta arquitetura impulsionou a aplicação mais efetiva do direito 

comunitário também pelos tribunais nacionais, que por sua vez adaptaram a sua 

jurisprudência com o sistema normativo comunitário emergente. O uso do reenvio 

prejudicial foi o instrumento hábil para que estes tribunais domésticos absorvessem 

as doutrinas comunitárias em seu plexo normativo. As tradições culturais jurídico-

político próprias de cada estado promoveram as distinções existentes nos processos 

de adaptação ao novo sistema. É uma visão formal e dedutiva, contrária a ideias 

materiais e indutivas de evolução sistêmica. Este argumento ainda acrescenta que 

foi a diferença de concepção quanto ao posicionamento dos direitos fundamentais 

em cada ordem que gerou as distinções de posicionamento quanto a supremacia e 

efeito direto nos ordenamentos.  

 O excesso de formalismo e a ausência de qualquer interferência política 

tornam este argumento fácil de se criticar. Não se pode dizer que o efeito direto e a 

supremacia são conseqüências lógicas do processo de integração, já que não existe 

provimento legal típico nos tratados que indiquem o animo da União tornar-se uma 

federação. A perspectiva política já indicaria o contrario, existiu um movimento de 

oposição a esta formalização (como descrito na etapa história quando descrevendo 

o posicionamento britânico, por exemplo). Não se pode descartar os incentivos 

institucionais dados pela União Europeia, pelos juízes nacionais e pelos atores 

estratégicos deste processo de construção. 

 Um segundo argumento, de natureza política, define o Tribunal Europeu 

como um ator político. “Isolado na terra mágica do Ducado de Luxemburgo e 
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abençoado até recentemente pela negligência benigna dos poderes que o 

constituem e pela mídia, o TJUE construiu uma arquitetura constitucional própria de 

um Estado Federal” (STEIN, in HIX, 2005, p. 136). 

 Definir o TJUE como um ator estratégico com interesses específicos faz com 

que se observe o mesmo como portador de uma agenda de fortalecimento próprio e 

institucional europeia. Assim, conscientemente criou um sistema onde pode 

controlar a legalidade de atos de instituições europeias e interferir na aplicação do 

direito comunitário pelos estados nacionais. Para tanto, promoveu este tribunal o 

fortalecimento do processo de integração em todas as oportunidade possíveis, 

explicando assim o fato de que a doutrina legal de integração não foi congruente ao 

seu processo político (como se pôde ver na etapa histórica desta análise).  

 Esta explicação também tem limitações, já que elimina do contexto a falta de 

linearidade no processo de integração e a demora, como se viu, para que os 

tribunais domésticos aceitassem as suas doutrinas de forma plena. Deve-se ver que 

seu funcionamento estratégico limitou-se as oportunidades que o mesmo teve, já 

que precisou ser motivado para agir pelos tribunais nacionais e litigantes. Estes, por 

sua vez, permaneceram utilizando-o devido ao fato de que existiu certa congruência 

de interesses e motivação política, mesmo que tácita, para a continuidade de suas 

ações. Também deve-se levar em consideração que os tratados modificadores após 

sua criação pelo Tratado de Roma mantiveram seu status de corte comunitária e 

ainda lhe deram competências cada vez mais amplas, fato que independeu de sua 

ação política ou jurisdicional. 

 Um terceiro argumento incluiria a participação dos tribunais nacionais neste 

processo. A competição entre tribunais, ou formação contrapontual legal, fortaleceu 

o sistema jurídico como um todo. Independentemente de qualquer criação 

arquitetônica jurisprudencial constitucional e de sua ação estratégica, a ação do 

TJUE foi amparada por tribunais nacionais, que por sua vez não tinham interesse na 

formação de um sistema constitucional europeu per se. Ou seja, a motivação para 

esta criação decorreu da ação conjunta do tribunal europeu com os tribunais 

nacionais, que tinham como objetivo fortalecerem-se e assegurarem seus interesses 

políticos. Como os governos nacionais não conseguiram resistir a penetração do 

direito europeu nos seus sistemas domésticos, os seus tribunais garantiram a 

continuidade da sua força jurisdicional trazendo para si a atribuição de aplicar este 

plexo normativo. A máscara técnica da lei e do direito asseguraram a sua aparência 
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de neutralidade política, sendo estas mesmas ferramentas utilizadas para proteger 

os sistemas jurídicos nacionais.  

 Alem disto, em diversos sistemas jurídicos o judicial review é fraco e os 

tribunais estão desprovidos de qualquer poder político. Utilizar o TJUE como 

alavanca deste poder pode ter sido uma motivação para que os tribunais nacionais 

tenham aceitado e incorporado este sistema comunitário. Os juízes e tribunais 

aumentaram seu prestígio e poder ao agir em conjunto, tanto no nível comunitário 

quanto nacional, frente às demais instituições políticas.  

 Esta explicação também tem suas limitações, tendo em vista que a ação dos 

tribunais domésticos não foi uniforme e que os tribunais que mais utilizaram os 

recursos de reenvio prejudicial (como se vê na tabela estatística no anexo II) foram 

os tribunais centrais (as cortes e câmara mais altas), que já tinham bastante poder 

político. 

 Pode-se também privilegiar a ação de outros atores para o surgimento e 

crescimento deste sistema. Pressões da esfera privada para respostas jurisdicionais 

mais efetivas podem ser as principais forças motrizes deste processo. Como se 

mencionou no estudo estatístico de SWEET e BRUNELL, o aumento das trocas 

comerciais intra-bloco foi definido como maior variável independente com 

interferências sobre a quantidade de normas comunitárias e ações de reenvio 

produzidas no sistema. Outras teorias integracionistas, como aquelas descritas 

como neofuncionalistas, também enfatizam esta ação do setor privado. O sistema 

legal surge e se desenvolve devido a necessidade de se conciliar os interesses 

nacionais e supranacionais, já que tal conciliação é vital para que o setor privado 

possa atingir seus interesses. 

 O argumento final é de fundamento teórico oposto ao anterior. Enquanto 

privilegiar os atores particulares para o desenvolvimento da estrutura comunitária é 

típico do pensamento neofuncionalista, o pensamento intergovernamentalista (de 

matriz racional) já enfatiza a ação de determinados governos nacionais para esta 

situação.  

 Vê-se assim os tribunais nacionais como atores integrantes do estado 

nacional, já que a matriz realista impede uma visão fragmentada de governo. Os 

tribunais são gerados por seus governos nacionais e defendem as preferências 

político-institucionais governamentais. Colaborando para este argumento está o fato 

de que os estados nacionais apenas aceitam as ações comunitárias em seu 
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desfavor devido ao fato de que seus ganhos relativos para a economia nacional 

como um todo é bem maior que estas perdas. Assim, havendo o prejuízo a um 

determinado setor de sua economia devido a uma decisão judicial, este seria 

balanceado pelos ganhos que a ação deste tribunal poderá lhe proporcionar ao 

assegurar a estabilidade do sistema. Nesta lógica, conclui-se que o fortalecimento 

do espectro comunitário pela ação do TJUE, dos tribunais nacionais e pelos 

particulares decorre de uma autorização consciente dos estados nacionais. O 

melhor argumento em favor desta tese é o fato de que são raros os 

desentendimentos severos entre governos nacionais e o TJUE.  

 Este posicionamento também é alvo de critica, tendo em vista que nem 

sempre pode-se ver empiricamente tal comportamento racional. Não existe 

evidencia substancial para que se comprove esta autorização tácita consciente, 

muito pelo contrario, existem casos (como vários dos mencionados neste estudo) 

onde se pôde ver oposições entre os governos nacionais e tribunais nacionais e 

comunitários que levaram a efeitos negativos nas suas economias nacionais e na 

formação de um mercado único.  

 O que se pode concluir aqui é que vários fatores contribuíram para a 

formação deste sistema e que estes mesmos fatores ajudam a manter a sua 

estabilidade e equilíbrio. Uma análise teórica formalista, própria do direito, parece 

ser a mais confortável, já que fornece os elementos de estabilidade necessários 

para o sistema. Contudo, acredita-se que a contribuição dos atores presentes nos 

quatro demais argumentos consegue trazer um substrato de apoio empírico 

imprescindível para a manutenção política do sistema. Assim, alem de um sistema 

jurídico coeso, a ação política dos tribunais europeu e nacionais, dos agentes 

particulares e dos governos nacionais são necessárias para a manutenção deste 

sistema comunitário. 
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ANEXO 01: Opções políticas dos Estados para retenção de seu controle e 
poder frente a forças internacionais  

 
 
 Descrição da opção Autoridade que permanece 

no nível nacional 
Controle Interno A nação exerce atividade 

através de políticas criadas 
no âmbito doméstico. 

Todo 

Reconhecimento mútuo Os estados nacionais 
acordam em reconhecer 
dentro de condições 
específicas políticas criadas 
no âmbito doméstico de 
outras nações, que por sua 
vez reconhecem suas 
políticas reciprocamente. 

Toda, porém em algumas 
situações o Estado nacional 
reconhece políticas oriundas 
de outras nações.  

Consentimento Estado nacional dá 
consentimento à autoridade 
política criada através de 
negociação internacional 
com outros Estados. 
 

Toda, porém autoridade é 
limitada pela barganha. 

Delegação Estados delegam autoridade 
política a instituições 
internacionais. Delegações 
podem ser extensas ou 
limitadas.  
 

Algum 

Retirada Estados nacionais podem 
ceder ou abandonar 
autoridade política em 
determinada área.  

Nenhum.  

(Adaptado de COGLIANESE, 1999, p.4).   
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ANEXO 02: Síntese do processo de reforma constitucional adotada nos países 
aderentes da União Europeia provenientes do leste europeu.  
 
País Solução constitucional Data da adoção da 

medida 
Forma de adoção  

Látvia Readoção da constituição 
de 1922 

21.08.1991 Assembléia  

Hungria Revisão da constituição 
existente de 1949. 

Emenda em 
23.10.1989 

Assembléia 

Tchecoslováquia 
até divisão em 1992 

Revisão da constituição 
existente de 1960 

Emendas em 1989 e 
1991 

Assembléia 

Polônia Revisão da constituição 
existente de 1952; 
Nova constituição  

Emendas em 1989 e 
1992;  
 
Promulgação 1997 

Assembléia  
e  
 
Referendo 

Eslovênia  Nova constituição Promulgação 1991 Assembléia 
Bulgária  Nova constituição Promulgação 1991 Grande assembléia 

nacional  
Romênia Nova constituição Promulgação 1991 Referendo 
Estônia Nova constituição Promulgação 1992 Referendo 
Eslováquia  Nova constituição Promulgação 1992 Assembléia 
República Tcheca  Nova constituição Promulgação 1992 Assembléia 
Lituânia Nova constituição Promulgação 1992 Referendo 

 (adaptada de ALBI, 2006, p. 23) 
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Anexo 03: Processo e data de ratificação do Tratado de Lisboa por Estado 
Membro 
 
Estado  Processo de 

ratificação 
Data da ratificação 

Alemanha 25/09/2009 Aprovação Parlamentar 
Áustria 13/05/2008 Aprovação Parlamentar 
Bélgica 15/10/2008 Aprovação Parlamentar 
Bulgária 28/04/2008 Aprovação Parlamentar 
Chipre 26/08/2008 Aprovação Parlamentar 
Dinamarca 29/05/2008 Aprovação Parlamentar 
Eslováquia 24/06/2008 Aprovação Parlamentar 
Eslovênia 24/04/2008 Aprovação Parlamentar 
Espanha 08/10/2008 Aprovação Parlamentar 
Estônia 23/09/2008 Aprovação Parlamentar 
Finlândia 30/09/2008 Aprovação Parlamentar 
Grécia 12/08/2008 Aprovação Parlamentar 
Holanda 12/09/2008 Aprovação Parlamentar 
Hungria 02/06/2008 Aprovação Parlamentar 
Irlanda 12/10/2009 Aprovação por 

Referendo 
Itália 08/08/2008 Aprovação Parlamentar 
Letônia 16/06/2008 Aprovação Parlamentar 
Lituânia 26/08/2008 Aprovação Parlamentar 
Luxemburgo 21/07/2008 Aprovação Parlamentar 
Malta 06/02/2008 Aprovação Parlamentar 
Polônia 13/10/2009 Aprovação Parlamentar 
Portugal 17/06/2008 Aprovação Parlamentar 
Reino Unido 16/07/2008 Aprovação Parlamentar 
República Checa 13/11/2009 Aprovação Parlamentar 
Romênia 11/03/2008 Aprovação Parlamentar 
Suécia 10/12/2008 Aprovação Parlamentar 
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Anexo 4 O sistema Político da União Europeia 
 
A. Organograma institucional da União Europeia 
Órgão: 
 

Função Membros: Modo de 
decidir: 

Eleição de 
seu 
presidente: 

Legitimidade 
democrática 

 
Conselho 
Europeu 
 
Art. 15 do 
Tratado de 
Lisboa 

Órgão de 
direcionamento 
político.  
 
Dá a União os 
impulsos 
necessários a 
definição de seu 
desenvolvimento 
político.  

Chefes de 
Estado ou de 
Governo; 
 
Seu presidente; 
 
Presidente da 
Comissão; 
 

Pronuncia-se 
por consenso;  
 
Decide por 
unanimidade ou 
maioria 
qualificada. 

Por maioria 
qualificada, a 
cada dois 
anos.  

Direta: há um 
vínculo pré-
existente. 
Seus 
membros já 
fazem parte  
dos governos 
locais.  

Parlamento 
Europeu 
 
Art. 14 do 
Tratado de 
Lisboa 

Função legislativa 
e de composição 
de orçamento.  

Parlamentares,  
eleitos por meio 
do sufrágio 
universal a cada 
cinco anos. 

Cada um dos 
736 
parlamentares 
detem um voto. 
Decide por 
maioria simples. 

A cada dois 
anos e meio 
(meia 
legislatura).  

Legitimidade 
direta: São 
eleitos para 
esta função. 
Representam 
o povo na 
União 
Europeia.  

 
Conselho 
da União 
Europeia 
  
Art. 16 do 
Tratado de 
Lisboa 

Função legislativa 
e orçamentária 
conjunta com o 
Parlamento;  

Representado 
por ministros de 
Estado, 
auxiliares do 
poder executivo 
nacional na 
questão 
específica. Tem 
dez formações 
diferentes em 
virtude da 
matéria em 
debate.  

Os votos são 
ponderados, 
cada pais tem 
um valor em seu 
voto 
proporcional a 
sua população. 
Maioria dos 
votos deverá 
representar 
também ao 
menos 62% da 
população da 
União.  

Cada país é 
presidente do 
conselho por 
seis meses, de 
forma rotativa, 
seguindo a 
ordem 
alfabética.  
 

Legitimidade 
indireta: 
decorrente da 
função 
exercida 
como auxiliar 
do poder 
executivo 
nacional. 

Comissão 
Europeia 
 
Art. 17 do 
Tratado de 
Lisboa 

Função Executiva: 
representa a 
União em sua 
composição 
institucional.  
Elabora propostas 
de legislação; 
assegura a gestão 
e execução 
adequada do 
orçamento.  
Fiscaliza o 
cumprimento dos 
tratados pelos 
seus países 
membros. 

Membros 
escolhidos pelo 
conselho, 
aprovados pelo 
parlamento, por 
mandato de 
cinco anos. 
Um de cada 
país membro. 
Escolha vem de 
sua 
competência 
geral e de seu 
empenhamento 
europeu dentre 
personalidades 
que ofereçam 
todas as 
garantias de 
independência. 

Maioria 
qualificada. A 
maioria 
qualificada 
deverá, a partir 
de 1/11/2014, 
corresponder a 
no mínimo 
quinze países 
(55%) que 
reúnam ao 
menos 65% da 
população da 
União.  

Por maioria 
qualificada, 
sujeito a 
aprovação por 
maioria no 
Parlamento 
Europeu.  

Legitimidade 
indireta: 
Processo de 
seleção de 
seus 
membros dá-
se por 
intermédio 
dos 
representante
s dos poderes 
executivos 
nacionais e 
aprovação 
pelo 
Parlamento 
Europeu.  
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Tribunal de 
Justiça da 
União 
Europeia  
 
Art. 19 do 
Tratado de 
Lisboa 

Poder Judiciário. 
Fiscaliza a 
legalidade dos 
atos institucionais;  
assegura o 
respeito às 
obrigações 
decorrentes dos 
Tratados; e 
interpreta o direito 
da União a pedido 
dos juízes 
nacionais. 

Compõe-se por 
27 juízes e 8 
advogados-
gerais. 

Maioria Simples. Eleito pelo 
próprio 
tribunal, por 
um período de 
três anos, 
renovável.  

Indireta: cada 
estado-
membro 
nomeia um 
Juiz de sua 
nacionalidade 
para o 
tribunal.   

 
 
 
 
 
B. Formas de acesso político do cidadão europeu ao sistema institucional da União Europeia 
 
Acesso indireto (através do sistema representativo/ democrático eleitoral): 

1. Por meio de eleições nacionais  forma seu governo nacional que por sua vez: 
 

a. Forma o Conselho Europeu: 
i. Chefes de Governo ou 
ii. Chefes de Estado. 

b. Forma o Tribunal de Justiça da União Europeia; 
i. Membros qualificados para o judiciário nacional nomeados 

pelos governos nacionais. 
c. Forma o Conselho;  

i. Ministros de Estado, em suas áreas de atuação específica.   
ii. Que por sua vez forma a Comissão Europeia.  

d. Forma o Banco Central Europeu 
i. Membros da Comissão Executiva do Banco Central 

Europeu e pelos governadores dos bancos centrais 
nacionais dos Estados-Membros cuja moeda seja o euro 

 
2. Por meio das eleições europeias  Forma o Parlamento Europeu, que por sua vez aprova os 

membros da Comissão Europeia. 
 
Acesso direito (atuação própria): 

 
1. Por meio da filiação partidária  formam os partidos políticos e grupos de interesse, que por sua vez 

são responsáveis pelos partidos políticos que integram: 
a. Os governos nacionais; 
b. O parlamento europeu; 

 
2. Por meio de petição: 

a. Ao Parlamento europeu; 
b. Ao Provedor Europeu de Justiça; 
c. À Comissão Europeia, para que apresente proposta legislativa, 

desde que haja a representação de um milhão de cidadãos 
distribuídos por no mínimo  
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C. Formação político-institucional Europeia 
 

1. Para políticas intergovernamentais: 
a. Áreas: 

i. Políticas externas; 
ii. Políticas de cidadania; 
iii. Políticas macro-econômicas. 

 
b. Formação institucional: 

i. Legislatura executiva: Conselho; 
ii. Ideais políticos: Comissão; 
iii. Consulta legislativa: Parlamento Europeu; 
iv. Cooperação legislativa: Parlamentos nacionais. 

  
2. Para políticas supranacionais: 

a. Áreas:  
i. Políticas de cidadania comum; 
ii. Políticas macro-econômicas comuns; 
iii. Políticas orçamentárias; 
iv. Políticas regulatórias econômicas; 

 
b. Formação institucional: 

i. Executivo: Comissão; 
ii. Legislativo: Conselho e Parlamento Europeu; 
iii. Judiciário: Tribunal de Justiça da União Europeia. 
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Anexo 05: Quadro comparativo de Tribunais Internacionais de acordo com sua 
produção e desenho institucional. 
 

Tribunal Data de 
fundação 

Tipo de 
jurisdição 

Total de casos / 
pedidos de 
consulta 
apresentados 

Corte Internacional de Justiça da ONU 1945 Protocolo 
voluntário 

207 até 2003 

Corte Interamericana de Direitos 
Humanos 

1969 Protocolo 
voluntário 

270 até 2003 

Tribunal da Organização dos Países 
Árabes Exportadores de Petróleo 
(OAPEC) 

1980 Jurisdição 
Obrigatória 
(fictícia) 

2 até 1999 

Tribunal Internacional dos Direitos do 
Mar (ITLOS) 

1982 Protocolo 
Voluntário 

23 até 2003 

GATT 1953 – 1993 Não se aplica 237 até 1993 

Tribunal da Comunidade Andina – 
Corte do Acordo de Cartagena 

1981 Jurisdição 
obrigatória 

691 até 2003 

Corte Permanente de recursos da OMC 1994 Jurisdição 
obrigatória 

478 até 2003 

Tribunal de Justiça da União Europeia 1952 Jurisdição 
obrigatória 

2304 ações 
diretas e 5044 
referências de 
tribunais 
nacionais até 
2003. 

Tribunal Geral da União Europeia (Ex- 
Corte de Primeira Instância) 

1988 Jurisdição 
Obrigatória 

2507 casos 
apresentados até 
2003 

Corte Europeia de Direitos Humanos 1950 Jurisdição 
Obrigatória 

8810 casos 
apresentados; 
4145 admitidos e 
julgados até 
2003 

Adaptado de:  ALTER, 2008, p. 221 
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ANEXO 06: Procedimento simplificado de tramitação de um processo no TJUE 

Tramitação dos processos no Tribunal de Justiça da UE  

Acções e recursos, incluindo 
os recursos de decisões do 

Tribunal de Primeira 
Instância

  Processos prejudiciais 

Fase escrita

Petição 

Notificação da petição pela 
Secretaria ao demandado ou 

recorrido 

Comunicação da acção ou 
recurso para o Jornal Oficial da 

União Europeia (série C) 

[Medidas provisórias]  

[Intervenção] 

Contestação ou resposta 

[Excepção de 
inadmissibilidade] 

[Réplica e tréplica] 

[Pedido de assistência 
judiciária] 

Designação do juiz-relator e do 
advogado-geral 

Decisão de reenvio do órgão 
jurisdicional nacional 

Tradução para as outras 
línguas oficiais da União 

Europeia 

Comunicação das questões 
para o Jornal Oficial da União 

Europeia (série C) 

Notificação às partes, aos 
Estados-Membros, às 

instituições da União, aos 
Estados do EEE e ao Órgão de 

Fiscalização da EFTA 

Observações escritas das 
partes, dos Estados e das 

instituições 

O juiz-relator prepara o relatório preliminar 

Reunião geral dos juízes e dos advogados-gerais 

Atribuição do processo a uma formação de julgamento  

[Diligências de instrução] 

Fase oral

[Audiência; relatório para audiência] 

[Conclusões do advogado-geral] 

Deliberação dos juízes 

Acórdão



 

Ane
 

       
125 Fon

xo 07: Ide

                
nte: eurobaróme

entidade N

                
etro 52.0. Dispo

Nacional E

Identida

     
onível em: [http:/

Europeia (1

ade Europe

//ec.europa.eu/p

1999) 

eia e Nacio

public_opinion/a

onal 

archives/eb/eb5

125 

52/eb52_en.htm
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ANEXO 08: Estatística oficial do TJUE no ano de 2009 
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1.  Actividade geral do Tribunal de Justiça 
— Processos entrados, findos, pendentes (2005‑2009) 1

2005 2006 2007 2008 2009
Processos entrados 474 537 580 592 561
Processos findos 574 546 570 567 588
Processos pendentes 740 731 742 768 741

800

700

600

500

400

300

200

100

0
2005 2006 2007 2008 2009

 Processos entrados  Processos findos  Processos pendentes

1 Os números referidos (números brutos) indicam o  número total de processos independentemente das 
apensações por conexão (um número de processo = um processo).
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2. Processos entrados — Natureza dos processos (2005‑2009) 1 2

2005 2006 2007 2008 2009
Reenvios prejudiciais 221 251 265 288 302
Acções e recursos directos 179 201 222 210 143 3

Recursos de decisões do Tribunal de 
Primeira Instância 66 80 79 78 104
Recursos de decisões do Tribunal de 
Primeira Instância em processos de medidas 
provisórias e pedidos de intervenção 1 3 8 8 2
Pareceres 1 1
Processos especiais 7 2 7 8 9

Total 474 537 581 593 561
Pedidos de medidas provisórias 2 1 3 3 1

1 Os números referidos (números brutos) indicam o  número total de processos independentemente das 
apensações por conexão (um número de processo = um processo).

2 São considerados «processos especiais»: a rectificação (artigo 66.° do Regulamento de Processo); a fixação das 
despesas (artigo 74.° do Regulamento de Processo); o apoio judiciário (artigo 76.° do Regulamento de Processo); 
a oposição a um acórdão proferido à revelia (artigo 94.° do Regulamento de Processo); a oposição de terceiros 
(artigo 97.° do Regulamento de Processo); a revisão (artigo 98.° do Regulamento de Processo); a interpretação 
de um acórdão (artigo 102.° do Regulamento de Processo); a análise de uma proposta do primeiro advogado- 
-geral de reapreciação de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância (artigo 62.° do Estatuto do Tribunal de 
Justiça); a penhora (Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades); os processos em matéria de imunidades 
(Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades).

3 Entre as acções e recursos directos, 142 são acções por incumprimento e 1 recurso de anulação.

2009

Reenvios prejudiciais

Processos especiais

Acções e recursos directos

Recursos de decisões do 
Tribunal de Primeira Instância

Recursos de decisões do Tribunal 
de Primeira Instância em 
processos de medidas provisórias 
e pedidos de intervençãoPareceres
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3. Processos entrados — Matéria da acção ou do recurso (2009) 1
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 d

e 
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çã

o

To
ta

l

Pr
oc

es
so

s 
es

pe
ci

ai
s

Adesão de novos Estados 1 1
Agricultura 2 23 7 32
Ambiente e consumidores 45 33 2 80
Aproximação das legislações 9 12 21
Auxílios de Estado 10 5 32 47
Cidadania europeia 8 8
Concorrência 5 10 2 17
Direito das sociedades 11 3 1 15
Direito institucional 2 3 9 14 4
Energia 5 1 6
Espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça 2 17 19
Fiscalidade 13 44 57
Liberdade de estabelecimento 8 9 17
Livre circulação de capitais 6 6 12
Livre circulação de mercadorias 2 10 2 14
Livre circulação de pessoas 5 6 11
Livre prestação de serviços 7 16 23
Orçamento das Comunidades 1 1
Pauta aduaneira comum 9 9
Política comercial 2 4 6
Política das pescas 1 1 2
Política Externa e de Segurança Comum 1 3 4
Política industrial 4 7 11
Política regional 1 1
Política social 5 26 1 32
Princípios de direito comunitário 4 4
Propriedade intelectual 14 25 39
Recursos próprios das Comunidades 2 1 3
Relações externas 6 6 1
Segurança social dos trabalhadores migrantes 12 12
Transportes 4 4 8
União aduaneira 9 3 12

Tratado CE/TFUE 2 143 298 101 2 544 5
Tratado UE 4 4
Tratado CA 1 1

Processo 5
Estatuto dos Funcionários 2 2

Diversos 2 2 5
TOTAL GERAL 143 302 104 2 551 10

1 Os números referidos (números brutos) indicam o  número total de processos independentemente das 
apensações por conexão (um número de processo = um processo).

2 Em 1 de Dezembro de 2009, data da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE) substituiu o Tratado que institui a Comunidade Europeia (Tratado CE).
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5. Processos findos — Natureza dos processos (2005‑2009) 1

2009

Reenvios prejudiciais

Processos especiais

Pareceres

Recursos de decisões do 
Tribunal de Primeira Instância

Recursos de decisões do Tribunal de 
Primeira Instância em processos de 
medidas provisórias e em pedidos de 
intervenção

Acções e recursos directos

2005 2006 2007 2008 2009
Reenvios prejudiciais 254 266 235 301 259
Acções e recursos directos 263 212 241 181 215
Recursos de decisões do Tribunal de 
Primeira Instância 48 63 88 69 97
Recursos de decisões do Tribunal de 
Primeira Instância em processos de medidas 
provisórias e em pedidos de intervenção 2 2 2 8 7
Pareceres 1 1
Processos especiais 7 2 4 8 9

Total 574 546 570 567 588

1 Os números referidos (números brutos) indicam o  número total de processos independentemente das 
apensações por conexão (um número de processo = um processo).
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6. Processos findos — Acórdãos, despachos, pareceres (2009) 1

Acórdãos 
69,43%

Pareceres 
0,18%

Despachos de carácter 
jurisdicional 2

13,08%

Despachos de medidas provisórias 3
1,10%
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Reenvios prejudiciais 188 22 18 228
Acções e recursos directos 149  1 65 215
Recursos de decisões do Tribunal 
de Primeira Instância 38 45 2 2 87
Recursos de decisões do Tribunal 
de Primeira Instância em processos 
de medidas provisórias e em 
pedidos de intervenção 3 3 6
Pareceres 1 1
Processos especiais 2 4  6

Total 377 71 6 88 1 543

1 Os números referidos (números líquidos) indicam o número de processos tendo em conta as apensações por 
conexão (uma série de processos apensos = um processo).

2 De carácter jurisdicional que põem termo à instância (com exclusão dos despachos que põem termo à instância 
por cancelamento, não conhecimento do mérito ou remessa ao Tribunal de Primeira Instância).

3 Despachos proferidos na sequência de um pedido baseado nos artigos 242.° CE ou 243.° CE (que passaram, na 
sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a artigos 278.° TFUE e 279.° TFUE) ou no artigo 244.° CE 
(actual artigo 280.° TFUE) ou nas disposições correspondentes dos Tratados EA ou ainda na sequência de um 
recurso de um despacho do Tribunal de Primeira Instância em processos de medidas provisórias ou em pedidos 
de intervenção.

4 Despachos que põem termo à  instância por cancelamento, não conhecimento do mérito ou remessa ao 
Tribunal de Primeira Instância.

Outros despachos 4
16,21%
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7. Processos findos — Formação de julgamento (2005‑2009) 1

2009

Secções de 5 juízes 
57,17%

Secções de 3 juízes
33,54%

Presidente
1,01%

Grande Secção
8,28%
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Tribunal Pleno 1 1 2 2
Grande Secção 59 59 55 55 51 51 66 66 41 41
Secções de 5 juízes 245 5 250 265 13 278 242 9 251 259 13 272 275 8 283
Secções de 3 juízes 103 51 154 67 41 108 104 48 152 65 59 124 96 70 166
Presidente 2 2 1 1 2 2 7 7 5 5

Total 408 58 466 389 55 444 397 59 456 390 79 469 412 83 495

1 Os números referidos (números brutos) indicam o  número total de processos independentemente das 
apensações por conexão (um número de processo = um processo).

2 De carácter jurisdicional que põem termo à instância (com exclusão dos despachos que põem termo à instância 
por cancelamento, não conhecimento do mérito ou remessa ao Tribunal de Primeira Instância).
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8.  Processos findos por acórdão, parecer ou despacho de carácter 
jurisdicional (2005‑2009) 1 2
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2005 2006 2007 2008 2009

 Acórdãos/Pareceres  Despachos

2005 2006 2007 2008 2009
Acórdãos/Pareceres 352 352 397 390 412
Despachos 150 151 59 79 83

Total 502 503 456 469 495

1 Os números referidos (números brutos) indicam o  número total de processos independentemente das 
apensações por conexão (um número de processo = um processo).

2 De carácter jurisdicional que põem termo à instância (com exclusão dos despachos que põem termo à instância 
por cancelamento, não conhecimento do mérito ou remessa ao Tribunal de Primeira Instância).
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9.  Processos findos por acórdão, parecer ou despacho de carácter 
jurisdicional — Objecto dos processos (2005‑2009) 1

2005 2006 2007 2008 2009
Adesão de novos Estados 1 1 1
Agricultura 63 30 23 54 18
Ambiente e consumidores 44 40 50 43 60
Aproximação das legislações 41 19 21 21 32
Associação dos países e territórios ultramarinos 2
Auxílios de Estado 23 23 9 26 10
Cidadania europeia 2 4 2 6 3
Concorrência 17 30 17 23 28
Convenção de Bruxelas 8 4 2 1 2
Convenção de Roma 1
Direito das sociedades 24 10 16 17 17
Direito institucional 16 15 6 16 29
Energia 3 6 4 4 4
Espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça 5 9 17 4 26
Fiscalidade 34 55 44 38 44
Justiça e Assuntos Internos 2 1
Liberdade de estabelecimento 5 21 19 29 13
Livre circulação de capitais 5 4 13 9 8
Livre circulação de mercadorias 11 8 14 12 12
Livre circulação de pessoas 17 20 19 27 19
Livre prestação de serviços 11 17 24 8 17
Pauta aduaneira comum 7 7 10 5 13
Política comercial 4 1 1 1 5
Política das pescas 11 7 6 6 4
Política económica e monetária 1 1 1
Política Externa e de Segurança Comum 4 2 2
Política industrial 11 11 12 6
Política regional 5 7 1 3
Política social 29 29 26 25 33
Princípios de direito comunitário 2 1 4 4 4
Privilégios e Imunidades 1 1 1 2  
Propriedade intelectual 5 19 21 22 31
Recursos próprios das Comunidades 2 6 3 10
Relações externas 8 11 9 8 8
Segurança social dos trabalhadores migrantes 10 7 7 5 3
Transportes 16 9 6 4 9
União aduaneira 9 9 12 8 5

Tratado CE 452 424 430 445 481
Tratado UE 3 3 4 6 1
Tratado CA 3 1 2
Tratado EA 1 4 1

Processo 1 2 3 5 5
Estatuto dos Funcionários 6 9 17 11 8

Diversos 7 11 20 16 13
TOTAL GERAL 466 442 456 469 495

1 Os números referidos (números brutos) indicam o  número total de processos independentemente das 
apensações por conexão (um número de processo = um processo).
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10.  Processos findos por acórdão, parecer ou despacho de carácter 
jurisdicional — Matéria da acção ou do recurso (2009) 1

Acórdãos/ 
/Pareceres

Despachos 2 Total

Adesão de novos Estados 1 1
Agricultura 18 18
Ambiente e consumidores 55 5 60
Aproximação das legislações 31 1 32
Auxílios de Estado 8 2 10
Cidadania europeia 2 1 3
Concorrência 26 2 28
Convenção de Bruxelas 2 2
Convenção de Roma 1 1
Direito das sociedades 16 1 17
Direito institucional 12 17 29
Energia 4 4
Espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça 25 1 26
Fiscalidade 40 4 44
Liberdade de estabelecimento 13 13
Livre circulação de capitais 8 8
Livre circulação de mercadorias 11 1 12
Livre circulação de pessoas 19 19
Livre prestação de serviços 17 17
Pauta aduaneira comum 13 13
Política comercial 5 5
Política das pescas 4 4
Política económica e monetária 1 1
Política Externa e de Segurança Comum 2 2
Política industrial 5 1 6
Política regional 2 1 3
Política social 24 9 33
Princípios de direito comunitário 2 2 4
Propriedade intelectual 12 19 31
Recursos próprios das Comunidades 9 1 10
Relações externas 8 8
Segurança social dos trabalhadores migrantes 3 3
Transportes 8 1 9
União aduaneira 5 5

Tratado CE 412 69 481
Tratado UE 1 1

Processo 1 4 5
Estatuto dos Funcionários 8 8

Diversos 1 12 13
TOTAL GERAL 414 81 495

1 Os números referidos (números brutos) indicam o  número total de processos independentemente das 
apensações por conexão (um número de processo = um processo).

2 De carácter jurisdicional que põem termo à instância (com exclusão dos despachos que põem termo à instância 
por cancelamento, não conhecimento do mérito ou remessa ao Tribunal de Primeira Instância).
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12.  Processos findos — Duração dos processos (2005‑2009) 1
(acórdãos e despachos de carácter jurisdicional)

25

20
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10

5

0
2005 2006 2007 2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009
Reenvios prejudiciais 20,4 19,8 19,3 16,8 17,1
 Processos prejudiciais urgentes 2,1 2,5
Acções e recursos directos 21,3 20 18,2 16,9 17,1
Recursos de decisões do Tribunal de Primeira Instância 20,9 17,8 17,8 18,4 15,4

 Reenvios prejudiciais   Acções e recursos 
directos

  Recursos de decisões 
do Tribunal de  
Primeira Instância

1 A duração dos processos é expressa em meses e décimos de mês. 
 Estão excluídos dos cálculos sobre a  duração dos processos: os processos em que tenha sido proferido um 

acórdão interlocutório ou ordenada uma diligência de instrução; os pareceres; os processos especiais (a saber: 
fixação das despesas, apoio judiciário, oposição, oposição de terceiros, interpretação, revisão, rectificação, 
processo de penhora); os processos que terminam por despacho de cancelamento, não conhecimento do 
mérito ou remessa para o Tribunal de Primeira Instância; os processos de medidas provisórias bem como os 
recursos de decisões do Tribunal de Primeira Instância em processos de medidas provisórias e em pedidos de 
intervenção.
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13.  Processos pendentes em 31 de Dezembro — Natureza 
dos processos (2005‑2009) 1
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2005 2006 2007 2008 2009

 Reenvios prejudiciais

 Pareceres

  Acções e recursos 
directos

  Recursos de decisões do 
Tribunal de Primeira Instância

 Processos especiais

2005 2006 2007 2008 2009
Reenvios prejudiciais 393 378 408 395 438
Acções e recursos directos 243 232 213 242 170
Recursos de decisões do Tribunal 
de Primeira Instância 102 120 117 126 128
Processos especiais 1 1 4 4 4
Pareceres 1 1 1

Total 740 731 742 768 741

1 Os números referidos (números brutos) indicam o  número total de processos independentemente das 
apensações por conexão (um número de processo = um processo).
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14.  Processos pendentes em 31 de Dezembro — Formação 
de julgamento (2005‑2009) 1

2009

Não atribuídos 
66,26%

Presidente 
0,27%

Grande Secção
8,77%

Secções de 5 juízes
22,81%

Secções de 3 juízes
1,89%

2005 2006 2007 2008 2009
Não atribuídos 437 490 481 524 491
Tribunal Pleno 2
Grande Secção 60 44 59 40 65
Secções de 5 juízes 212 171 170 177 169
Secções de 3 juízes 29 26 24 19 14
Presidente 8 8 2

Total 740 731 742 768 741

1 Os números referidos (números brutos) indicam o  número total de processos independentemente das 
apensações por conexão (um número de processo = um processo).
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15. Diversos — Tramitação acelerada (2005‑2009) 1

2005 2006 2007 2008 2009
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Acções e recursos directos 1
Reenvios prejudiciais 5 5 6 2 6  3
Recursos de decisões do 
Tribunal de Primeira Instância 1 1
Processos especiais 1

Total 5 5 8 2 6 5

1 Um processo no Tribunal de Justiça pode ser submetido a tramitação acelerada nos termos do disposto nos 
artigos 62.°-A e 104.°-A  do Regulamento de Processo, que entraram em vigor em 1 de Julho de 2000.
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16. Diversos — Processos prejudiciais urgentes (2008‑2009) 1

2008 2009
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Processos prejudiciais urgentes 3 3 6 2 1 3

1 Desde 1 de Março de 2008, pode aplicar-se a  tramitação urgente a um processo prejudicial, nos termos do 
artigo 104.°- B do Regulamento de Processo, nos processos relativos ao Espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça.



Relatório Anual 2009 105

Estatísticas judiciárias Tribunal de Justiça

17. Diversos — Processos de medidas provisórias (2009) 1
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Concorrência 2
Direito institucional 1 2
Ambiente e consumidores 1 2 1 3

Total Tratado CE 3 1 5
TOTAL GERAL 1 2 3 1 5

1 Os números referidos (números líquidos) indicam o número de processos tendo em conta as apensações por 
conexão (uma série de processos apensos = um processo).
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18.  Evolução geral da actividade judicial (1952‑2009) 
— Processos entrados e acórdãos
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1953 4 4
1954 10 10 2
1955 9 9 2 4
1956 11 11 2 6
1957 19 19 2 4
1958 43 43 10
1959 46 1 47 5 13
1960 22 1 23 2 18
1961 24 1 1 26 1 11
1962 30 5 35 2 20
1963 99 6 105 7 17
1964 49 6 55 4 31
1965 55 7 62 4 52
1966 30 1 31 2 24
1967 14 23 37 24
1968 24 9 33 1 27
1969 60 17 77 2 30
1970 47 32 79 64
1971 59 37 96 1 60
1972 42 40 82 2 61
1973 131 61 192 6 80
1974 63 39 102 8 63
1975 61 69 1 131 5 78
1976 51 75 1 127 6 88
1977 74 84 158 6 100
1978 146 123 1 270 7 97
1979 1 218 106 1 324 6 138
1980 180 99 279 14 132
1981 214 108 322 17 128
1982 217 129 346 16 185
1983 199 98 297 11 151
1984 183 129 312 17 165
1985 294 139 433 23 211
1986 238 91 329 23 174
1987 251 144 395 21 208
1988 193 179 372 17 238
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1989 244 139 383 19 188
1990 221 141 15 1 378 12 193
1991 140 186 13 1 2 342 9 204
1992 251 162 24 1 2 440 5 210
1993 265 204 17 486 13 203
1994 125 203 12 1 3 344 4 188
1995 109 251 46 2 408 3 172
1996 132 256 25 3 416 4 193
1997 169 239 30 5 443 1 242
1998 147 264 66 4 481 2 254
1999 214 255 68 4 541 4 235
2000 197 224 66 13 2 502 4 273
2001 187 237 72 7 503 6 244
2002 204 216 46 4 470 1 269
2003 277 210 63 5 1 556 7 308
2004 219 249 52 6 1 527 3 375
2005 179 221 66 1 467 2 362
2006 201 251 80 3 535 1 351
2007 221 265 79 8 573 3 379
2008 210 288 77 8 1 584 3 333
2009 143 302 104 2 1 552 1 377

Total 8 465 6 620 1 021 79 19 16 204 349 8 267

1 Números brutos; com exclusão dos processos especiais.
2 Números líquidos.
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20.  Evolução geral da actividade judicial (1952‑2009) 
— Reenvios prejudiciais entrados 
(por Estado-Membro e por órgão jurisdicional nacional)

Total
Bélgica Cour constitutionnelle 15

Cour de cassation 73
Conseil d'État 55
Outros órgãos jurisdicionais 471 614

Bulgária Софийски ґрадски съд, Търґовско отделение 1
Outros órgãos jurisdicionais 8 9

República Checa Nejvyššího soudu
Nejvyšší správní soud 5
Ústavní soud
Outros órgãos jurisdicionais 7 12

Dinamarca Højesteret 23
Outros órgãos jurisdicionais 102 125

Alemanha Bundesgerichtshof 128
Bundesverwaltungsgericht 93
Bundesfinanzhof 260
Bundesarbeitsgericht 19
Bundessozialgericht 74
Staatsgerichtshof des Landes Hessen 1
Outros órgãos jurisdicionais 1 156 1 731

Estónia Riigikohus 1
Outros órgãos jurisdicionais 5 6

Grécia Άρειος Πάγος 10
Συμβούλιο της Επικρατείας 40
Outros órgãos jurisdicionais 95 145

Espanha Tribunal Supremo 24
Audiencia Nacional 1
Juzgado Central de lo Penal 7
Outros órgãos jurisdicionais 190 222

França Cour de cassation 88
Conseil d'État 47
Outros órgãos jurisdicionais 648 783

Irlanda Supreme Court 17
High Court 15
Outros órgãos jurisdicionais 19 51

Itália Corte suprema di Cassazione 103
Corte Costituzionale 1
Consiglio di Stato 63
Outros órgãos jurisdicionais 840 1 007

Chipre Ανώτατο Δικαστήριο 2
Outros órgãos jurisdicionais 2

>>>
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Total
Letónia Augstākā tiesa 6

Satversmes tiesa
Outros órgãos jurisdicionais 1 7

Lituânia Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2
Lietuvos vyriausiasis administracinis Teismas 2
Outros órgãos jurisdicionais 3 8

Luxemburgo Cour supérieure de justice 10
Cour de cassation 2
Conseil d'État 13
Cour administrative 7
Outros órgãos jurisdicionais 32 64

Hungria Legfelsőbb Bíróság 1  
Fővárosi ĺtélőtábla 2
Szegedi Ítélötáblá 1
Outros órgãos jurisdicionais 23 27

Malta Qorti Kostituzzjonali
Qorti ta' l- Appel
Outros órgãos jurisdicionais 1 1

Países Baixos Raad van State 69
Hoge Raad der Nederlanden 183
Centrale Raad van Beroep 47
College van Beroep voor het Bedrijfsleven 139
Tariefcommissie 34
Outros órgãos jurisdicionais 271 743

Áustria Verfassungsgerichtshof 4
Oberster Gerichtshof 75
Oberster Patent–  und Markensenat 3
Bundesvergabeamt 24
Verwaltungsgerichtshof 59
Vergabekontrollsenat 4
Outros órgãos jurisdicionais 179 348

Polónia Sąd Najwyzszy 4
Naczelny Sąd Administracyjny 6
Trybunał Konstytucyjny
Outros órgãos jurisdicionais 14 24

Portugal Supremo Tribunal de Justiça 2
Supremo Tribunal Administrativo 36
Outros órgãos jurisdicionais 29 67

Roménia Tribunal Dâmboviţa 1
Outros órgãos jurisdicionais 1 2

>>>
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Total
Eslovénia Vrhovno sodišče

Ustavno sodišče
Outros órgãos jurisdicionais 2 2

Eslováquia Ústavný Súd
Najvyšší súd 2
Outros órgãos jurisdicionais 1 3

Finlândia Korkein hallinto-oikeus 24
Korkein oikeus 10
Outros órgãos jurisdicionais 24 58

Suécia Högsta Domstolen 13
Marknadsdomstolen 4
Regeringsrätten 23
Outros órgãos jurisdicionais 41 81

Reino Unido House of Lords 40
Court of Appeal 53
Outros órgãos jurisdicionais 383 476

Outros Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof 1 1
Instância de Recurso das Escolas Europeias 2 1

Total 6 620

1 Processo C-265/00, Campina Melkunie.
2 Processo C-196/09, Miles e o.
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