
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMANDA MINEIRO DE AGUIAR BARBOSA PEREIRA 

 

 

 

 

 

Integração regional e constitucionalismo:  

análise do Tratado de Lisboa e estudo comparativo das perspectivas 

para o Mercosul 

 

 

 

 

                                                     
 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2010 

 

 

 

 

  



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

AMANDA MINEIRO DE AGUIAR BARBOSA PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

Integração regional e constitucionalismo:  

análise do Tratado de Lisboa e estudo comparativo das perspectivas 

para o Mercosul 

 

 

 

 

                                                     

 
 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2010

  



 
 

AMANDA MINEIRO DE AGUIAR BARBOSA PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integração regional e constitucionalismo:  

análise do Tratado de Lisboa e estudo comparativo das perspectivas 

para o Mercosul 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Direito da 

Faculdade de Direito do 

Recife/Centro de Ciências Jurídicas 

da Universidade Federal de 

Pernambuco como requisito parcial 

para obtenção do título de Mestre em 

Direito.  

 

Área de concentração: Teoria do 

Direito 

Linha de pesquisa 1: Estado, 

Constitucionalização e Direitos 

Humanos 

 

Orientador: Prof. Dr. João Paulo 

Allain Teixeira 

 

                                                                                                                                       

 

Recife 

2010 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pereira, Amanda Mineiro de Aguiar Barbosa  

 

       Integração regional e constitucionalismo: análise do 

Tratado de Lisboa e estudo comparativo das perspectivas 

para o Mercosul / Amanda Mineiro de Aguiar Barbosa 

Pereira. – Recife : O Autor, 2010.    

  116 folhas.   

  

 

  Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade 

Federal de Pernambuco. CCJ. Direito, 2011. 

 

  

  Inclui bibliografia. 

 

 

       1. Direito constitucional - Direito internacional - 

Ciências econômicas. 2. Integração regional europeu e 

mercosulino. 3. Globalização - Integração regional - 

Direito comunitário. 4. Estado-nação - Blocos 

econômicos. 5. Estado constitucional cooperativo - 

Direito constitucional comum - Respostas ao 

enfraquecimento do Estado-nação tradicional. 6. Direito 

constitucional comum europeu - Constituição da União 

Européia. 7. Tratado de Lisboa (dezembro de 2009) - 

Substituto do Tratado Constitucional. 8. Integração 

regional européia - Formação - Estrutura institucional - 

Análise do Tratado de Lisboa. 9. Ordenamento jurídico da 

União Européia - Direito comunitário - Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Européia. 10. Integração regional 

e constitucionalismo - Mercosul. I. Título.    

 

         

          342 CDU (2.ed.)    UFPE  

          342  

 

CDD (22.ed.) BSCCJ2011-010  

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A utopia está lá no horizonte. Aproximo-me dois passos, 

ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o 

horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, 

jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para 

isso: para que eu não deixe de caminhar. 

Eduardo Galeano 

http://www.frasesfamosas.com.br/de/eduardo-galeano.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

À minha mãe, Odete. 
 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Inicialmente, a Deus, por mais essa conquista e pela força e coragem que me 

foram dadas para superar todas as adversidades nessa empreitada. 

Agradeço, também, à minha família, por todo o apoio que sempre me foi dado 

e, mais que tudo, por acreditar em mim. Minha amada mãe, Odete, meu pai, Milton, 

meus irmãos Tinho e Andréa e minha sobrinha querida, Lulu, muito obrigada! 

Ao meu orientador, Professor Doutor João Paulo Allain Teixeira, pela 

dedicação e ajuda prontamente prestada durante a elaboração deste trabalho. 

Aos amigos do Mestrado, que fizeram parte constante dessa jornada. Agradeço, 

com carinho especial, às sempre presentes Mariana e Nathália, pelas conversas, e mails, 

caronas, hospedagem, enfim, pela amizade. 

Marcel, pelos incontáveis quilômetros viajados e pelas intermináveis 

conversas, sem reclamar, sobre o Tratado de Lisboa, muito obrigada. 

Não posso deixar de mencionar os meus professores da Pós-graduação em 

Direito da UFPE, especialmente os doutores Gustavo Santos e Bruno Galindo, pelas 

úteis lições, materiais, colaborações e pela experiência valiosa adquirida durante o 

estágio de docência. 

Agradeço, também, aos funcionários da Pós-graduação em Direito, 

especialmente às sempre eficientes e gentis Carminha, Gilka e Josi, por me ajudarem e 

facilitarem as questões burocráticas. 

A todos os que torceram por mim e colaboraram para a realização deste 

trabalho, meus mais sinceros agradecimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

 

PEREIRA, Amanda Mineiro de A. B. Integração regional e constitucionalismo: 

análise do Tratado de Lisboa e estudo comparativo das perspectivas para o Mercosul. 

2010. 116f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 

Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, 2010.  

 

 

 

O presente trabalho oferece uma perspectiva interdisciplinar, abordando temas do 

direito constitucional, do direito internacional e das ciências econômicas, sendo o objeto 

desta pesquisa o estudo do desenvolvimento do direito constitucional comum nos 

processos de integração regional europeu e mercosulino. A partir desse tema, abordar-

se-á a tese do Estado constitucional cooperativo e do direito constitucional comum 

como respostas ao enfraquecimento do Estado-nação tradicional. Tal análise permite 

uma maior compreensão acerca do objetivo central do trabalho, qual seja o de verificar 

se o Tratado de Lisboa oferece continuidade ao projeto de desenvolver um direito 

constitucional comum europeu, projeto este presente no rejeitado Tratado 

Constitucional. A hipótese básica desta pesquisa consiste no reconhecimento de que 

embora o Tratado de Lisboa afaste-se de toda terminologia relacionada à 

“Constituição”, abandonando a noção de uma Constituição formal para a União 

Européia, ele mantém todo o conteúdo constitucional, no sentido material, do Tratado 

Constitucional, ficando isso claro em função da força vinculante conferida à Carta 

Européia de Direitos Fundamentais. De forma secundária, o trabalho analisa a 

integração regional no contexto do Mercosul. Embora o modelo de integração adotado 

por este seja diverso daquele da União Européia, a criação do Parlamento mercosulino 

objetiva aproximar os dois modelos.  A hipótese secundária deste trabalho consiste na 

noção de que, apesar das diferenças existentes entre Mercosul e União Européia, aquele 

também caminha no sentido de construir contornos para o desenvolvimento de um 

direito constitucional comum.  
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ABSTRACT 

 

 

PEREIRA, Amanda Mineiro de A. B. Regional integration and Constitutionalism: an 

analysis of the Treaty of Lisbon and a comparative study of the perspectives for 

Mercosul. 2010. 116p. Dissertation (Master's Degree of Law) - Programa de Pós-

Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2010. 

 

 

The present work offers an interdisciplinary perspective, approaching themes of 

Constitutional Law, International Law and Economic Sciences, having for object a 

study of the development of common constitutional law in the process of regional 

integration, both in European Union and Mercosul. From this theme, the thesis of the 

Constitutional Cooperative State and common constitutional law will be approached as 

the answers to the decay of the traditional concept of Nation State. This analysis allows 

a larger comprehension of the main objective of this work, which is to verify if the 

Treaty of Lisbon offers continuity to the project of development of the European 

common constitutional law, project which was supported in the rejected Constitutional 

Treaty. The basic hypothesis of this research is the recognition that despite the fact that 

the Treaty of Lisbon repels all terminology related to “Constitution”, giving up the idea 

of a formal Constitution for Europe, it keeps all the constitutional content, in the 

material sense, of the Constitutional Treaty, which becomes clear with the fact that the 

Treaty of Lisbon gives the European Charter of Fundamental Rights the same force of a 

Treaty. In a secondary manner, the work analyses the process of regional integration in 

Mercosul. Although the model adopted by Mercosul differs from the European model, 

the creation of the Parliament of Mercosul aims to approximate both models. The 

secondary hypothesis of this work consists in the notion that, despite the differences 

existent between Mercosul and European Union, the first also offers signs of a future 

development of a common constitutional law.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O fenômeno da globalização, surgido após a Segunda Guerra Mundial, alterou 

os antigos parâmetros de sociedade internacional, diminuindo o caráter centralizador do 

Estado-nação. Assim, mesmo as decisões tomadas dentro de um determinado país 

passaram a ser não só influenciadas por eventos ocorridos no restante do globo, como 

também a influenciá-los.
1
 

Por essa razão, Held acredita que toda concepção de soberania que a tome 

como uma forma ilimitada e indivisível de poder público está ultrapassada. A soberania, 

no mundo de hoje, já se encontra dividida entre agências nacionais, regionais e 

internacionais, e também se limita pela própria natureza desta pluralidade. Segundo o 

autor, as comunidades nacionais já não são capazes de programar por si sós as suas 

ações, decisões, tampouco as políticas de seus governos, assim como já não podem 

determinar sozinhas aquilo que é mais apropriado para os seus cidadãos, em razão do 

desenvolvimento das relações inter-estatais.
2
 

Uma das conseqüências da globalização foi a intensificação do processo de 

regionalização, marcado pela formação de blocos econômicos e a integração regional. O 

embrião da integração regional surge na década de 50, nesse contexto de Pós-Segunda 

Guerra, com o desejo de formar uma “pátria européia” na qual as tradicionais 

rivalidades nacionalistas seriam superadas e a paz duradoura seria assegurada. 
3
 

Simultaneamente à criação dos blocos econômicos, surgiu o direito 

comunitário, que buscou criar um ordenamento jurídico novo, localizado entre o direito 

internacional e o direito interno de cada país. O objetivo maior do direito comunitário 

consiste em possibilitar a harmonização das legislações internas dos países 

componentes do bloco econômico compatibilizando os interesses do bloco 

                                                             
1 HELD, David. Models of Democracy. 3a edição. Stamford: Stamford University Press, 2006, p. 290-

291. 
2 Idem, p. 301-305. 
3 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos, Globalização Econômica e Integração Regional. In: 

PIOVESAN, Flávia (Org.). Direitos Humanos, Globalização Econômica e Integração Regional: 

Desafios do Direito Internacional Constitucional. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 46. 



12 
 

e as peculiaridades socioeconômicas de cada um dos Estados-partes. Para isso, ele é 

regido por fontes e princípios próprios, sendo o mais importante deles a operatividade, 

caracterizada pela capacidade de aplicação direta das normas editadas pelos órgãos 

comunitários nos ordenamentos nacionais, sem necessidade de qualquer processo de 

recepção.
4
 

Nesse cenário de perda do caráter centralizador do Estado-nação e de 

influência direta do direito comunitário nos ordenamentos jurídicos estatais, Peter 

Häberle defende o pensamento possibilista no contexto do Estado Constitucional. O 

pensamento possibilista amplia o horizonte do que conhecemos tradicionalmente por 

Estado Constitucional para “novas” realidades, para o pluralismo constitucional
5
 e, 

conseqüentemente, para a abertura do Estado constitucional à comunidade 

internacional, de forma que o Estado Constitucional já não mais se limite ao chamado 

Estado-nação.
6
 

Com o crescente entrelaçamento entre os Estados constitucionais
7
 e a ordem 

internacional, resulta-se na proposta de Estado Constitucional Cooperativo, no qual os 

elementos constitutivos do Estado constitucional, como os procedimentos democráticos, 

a independência da jurisdição e os direitos humanos, são exportados, constituindo, 

assim, a comunidade dos Estados. Regendo este Estado Constitucional Cooperativo 

estaria o direito constitucional comum, que compreenderia a dignidade humana, a 

divisão dos poderes, o princípio do Estado de direito, o princípio da igualdade, como 

proibição de arbitrariedade, e a democracia.
8
  

                                                             
4 MENEZES, Wagner. Ordem global e transnormatividade. Ijuí: Unijuí, 2005, p. 160. 
5 O pluralismo constitucional é marcado por uma diversidade de interesses e idéias, sendo estas passíveis 

de críticas. Atualmente, fomenta-se o pluralismo constitucional por meio da chamada Constituição 

pluralista na abertura do Estado constitucional à comunidade internacional, de forma a criar uma 

comunidade internacional de Estados constitucionais. HÄBERLE, Peter. Pluralismo y Constituición.: 

estudios de Teoría Constitucional de la sociedade abierta. Madrid: Tecnos, 2002, p. 116. 
6 Idem, p. 121. 
7 “O conceito Estado Constitucional” somente pode ser esboçado aqui como o Estado em que o poder 

público é juridicamente constituído e limitado através de princípios constitucionais materiais e formais: 
Direitos Fundamentais, Estado Social de Direito, Divisão de Poderes, independência dos Tribunais, - em 

que ele é controlado de forma pluralista e legitimado democraticamente. É o Estado no qual o (crescente) 

poder social também é limitado através da „política de Direitos Fundamentais‟ e da separação social de 

poderes. O Estado Constitucional é o tipo ideal de Estado da „sociedade aberta‟. A abertura tem, também, 

uma crescente dimensão internacional ou „supranacional‟ – dela faz parte a responsabilidade”. 

HÄBERLE, Peter. O Estado Constitucional Cooperativo. Tradução de Marcos Augusto Maliska e 

Elisete Antoniuk. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 1-2 
8 VALADÉS, Diego (Org). Conversas Acadêmicas com Peter Häberle, Tradução de Carlos dos Santos 

Almeida. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 167. 
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O direito constitucional comum surgiu a partir das noções do direito civil 

comum europeu, o qual buscou acabar com o “monopólio estatal” das fontes do direito. 

Trata-se de um conceito que deve ser tomado de forma subsidiária, remetendo-se a ele 

quando faltarem princípios jurídicos ou quando estes carecerem de desenvolvimento. O 

direito constitucional comum abrange os chamados "princípios constitucionais 

particulares" que se tornam comuns aos diversos Estados nacionais europeus, 

aparecendo tanto nas constituições dos Estados nacionais, quanto no direito 

consuetudinário constitucional dos mesmos.
9
  

Como o Estado Constitucional Cooperativo é caracterizado pela abertura da 

própria soberania a fundamentos baseados na constituição da sociedade aberta, cada 

Estado nacional pode seguir o seu próprio caminho, e, ao mesmo tempo, continuar no 

contexto europeu. Não é objetivo do direito constitucional comum europeu “sufocar” o 

direito constitucional sui generis de cada nação, ao revés, pretende este colaborar em 

sua fundamentação, oferecendo elementos subsidiários quando for preciso.
10

  

Encampando esta noção de direito constitucional comum, em 15 de dezembro 

de 2001 ocorreu em Laeken, na Bélgica, a Declaração sobre o futuro da União 

Européia. Uma das questões discutidas dizia respeito à elaboração de uma Constituição 

para o bloco.
11

 Consolidou-se, nesta Convenção, um projeto de Tratado sobre a 

Constituição que vigoraria em toda a Europa.
12

 Este tratado, contudo, foi rejeitado 

quando de sua ratificação pelos Estados-partes. Após a rejeição, a União Européia 

entrou no chamado “período de reflexão”, o qual durou dois anos. Ao final de 2009, 

entrou em vigor o Tratado de Lisboa, substituto do Tratado Constitucional, que buscou 

reformar as instituições européias e trouxe novidades com relação ao funcionamento das 

instituições supranacionais.  

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa cabe indagar se o projeto de 

desenvolvimento de um direito constitucional comum europeu iniciado com o Tratado 

                                                             
9 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do Direito Constitucional Comum Europeu. 

Cuestiones Constitucionales, Cidade do México, n. 008, p.103-139, 2003.  
10 Idem, p. 119-121. 
11 KILCA, Marcelo; VENTURA, Deisy de Freitas Lima. Constitucionalização da União Européia em 

processo: para além do meramente jurídico. Revista dos alunos do programa de pós-graduação em 

integração latino-americana, Santa Maria, v. 2, n. 2, p.21-44, 2006.  
12 CLEMENTI, Francesco. The Will-be benefits of the Lisbon Treaty: An overview. Disponível em: 

<http://www.astrid-online.it/eu/Contributi/Relazioni-/Clementi_definitivo_tor-vergata_01_07_08.pdf>. 

Acesso em: 15 fev. 2010. 
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Constitucional persiste na União Européia ou se esta mudou o rumo de sua integração, 

afastando-se de uma possível constitucionalização. 

De forma secundária, torna-se necessário analisar a integração regional no 

âmbito do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e as perspectivas de desenvolvimento de 

um direito constitucional comum também no âmbito deste bloco. O modelo de 

integração adotado pelo Mercosul é bastante distinto do existente na União Européia. 

Enquanto nesta o mercado comum constituiu um meio de se alcançar a integração 

política, objetivando assegurar a paz, a liberdade e o bem-estar dos cidadãos europeus, o 

Mercosul, como já diz o seu próprio nome, tem como finalidade a criação de um 

mercado comum, superando a integração proporcionada pela simples união aduaneira 

ou área de livre de comércio.
13

 Além disso, no Mercosul, diferentemente da União 

Européia, optou-se por adotar o modelo da intergovernabilidade, o qual implica na 

necessidade de internalização nos ordenamentos jurídicos de cada Estado, das normas 

emanadas pelos órgãos dos blocos econômicos.
14

 

Este diferente contexto dá ensejo à investigação da realidade da integração 

regional mercosulina e das perspectivas de desenvolvimento de um direito 

constitucional comum nesse bloco, em especial, diante da criação do Parlamento do 

Mercosul. Este, entre outros objetivos, busca acelerar os procedimentos internos de cada 

país para a entrada em vigor das normas do Mercosul em seus respectivos ordenamentos 

jurídicos
15

, simplificando o processo de incorporação das normas comunitárias e 

atenuando os efeitos da intergovernabilidade, de maneira a aproximar o Mercosul do 

modelo supranacional e do princípio da operatividade das normas comunitárias.
16

 

Dessa maneira, partindo destes pressupostos, objetiva-se o estudo do 

desenvolvimento do direito constitucional comum nos processos de integração regional, 

a partir da análise do Tratado de Lisboa, que substituiu o Tratado Constitucional e 

reformou as instituições européias, e do Protocolo constitutivo do Parlamento do 

Mercosul, que instaurou o Parlamento mercosulino.  

                                                             
13 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. A proteção dos direitos humanos no Mercosul. In: PIOVESAN, 
Flávia (Org.). Direitos Humanos, Globalização Econômica e Integração Regional: Desafios do Direito 

Internacional Constitucional. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 269. 
14 BIACCHI, Eduardo. Parlamento do Mercosul, viabilidade para a democratização do Bloco Econômico? 

In: CLÈVE, Clèmerson Merlin; SARLET, Ingo Wolfgang; PAGLIARINI, Alexandre Coutinho (Org.). 

Direitos Humanos e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 224. 
15 KOZICKI, Katya; REDIN, Giuliana. O Parlamento do Mercosul e as possibilidades de consolidação 

de um espaço público para a proteção do migrante econômico intra-regional. Disponível em: 

<http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/bh/giuliana_redin.pdf.>. Acesso em: 20 jul. 2010.  
16 Artigo 4º, 12, do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul. 
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Tal temática justifica-se na medida em que o Tratado de Lisboa já é uma 

realidade na União Européia, estando em vigor desde dezembro de 2009. Apesar de ele 

aparentemente ir contra uma possível constitucionalização, afastando-se de termos que 

remetem a “Constituição” e “Estado”, seu texto é de leitura bastante complexa, sendo 

necessária uma análise mais aprofundada de seu conteúdo. De mesma forma, o 

Parlamento do Mercosul está em vigor somente desde 2007 e ainda não alcançou todas 

as etapas de sua institucionalização, levantando uma série de questionamentos sobre as 

perspectivas de constitucionalização do âmbito do Mercosul. Por serem questões 

bastante recentes e ainda pouco exploradas pela doutrina, não há vasta produção 

acadêmica sobre estas matérias.  

Com relação à bibliografia, inicialmente, utilizar-se-ão os conceitos de David 

Held e Anthony Giddens, para tratar sobre globalização e o novo papel do Estado-

nação. Em seguida, explorando a possibilidade e necessidade de uma Constituição para 

a União Européia, confrontam-se os entendimentos de Habermas, favorável a uma 

constitucionalização, e Dieter Grimm, contrário a esta. 

Como marco teórico principal, tem-se a tese do pluralismo constitucional de 

Peter Häberle, que resulta nas noções de Estado Constitucional Cooperativo e direito 

constitucional comum. A partir destas lições serão estudados o Tratado de Lisboa e o 

Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul. 

Conduzindo a investigação de uma possível continuação no desenvolvimento 

de um direito constitucional comum no âmbito do processo europeu de integração 

regional, nos valeremos das análises de Peter Häberle e Francisco Callejón. Já para o 

estudo das perspectivas de construção de um direito constitucional comum no âmbito do 

Mercosul, nos utilizaremos das lições de Gilmar Mendes e Ingo Sarlet.  

Por sua vez, a pesquisa documental teve por base o Tratado de Lisboa, que 

reformou as instituições européias, e o Protocolo Constitutivo do Parlamento do 

Mercosul, que instaurou o Parlamento mercosulino. 

Passamos, então, à sistematização utilizada na distribuição dos capítulos que 

serão apresentados em seguida. O capítulo primeiro tratará do fenômeno da 

globalização, caracterizado pelo fortalecimento das relações no nível global, de modo 

que eventos locais sejam influenciados por fatores que operam a muitas milhas de 
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distância, e vice-versa.
17

 Além disso, o capítulo analisará o desenvolvimento do 

processo de integração regional, resultado da interdependência cada vez mais 

desenvolvida entre os estados. Graças a ela, ocorre uma reformulação da ordem 

internacional, de maneira que o Estado-nação perde a capacidade de controlar sozinho 

os fluxos de pessoas, bens, capitais e idéias, como ocorria no passado. O capítulo 

apresentará também cada uma das fases da integração econômica e a sua principal 

conseqüência no âmbito jurídico, qual seja, o surgimento do direito comunitário, regido 

por fontes e princípios próprios, os quais são também analisados individualmente ao 

longo do capítulo. 

O segundo capítulo parte da premissa do novo papel do Estado-nação na 

sociedade global e apresentará o marco teórico principal da Constituição pluralista e 

seus desenvolvimentos na forma do Estado Constitucional Cooperativo e do direito 

constitucional comum.  

Analisar-se-á, inicialmente, o enfraquecimento do conceito tradicional de 

Estado-nação e o déficit democrático europeu. Em seguida, adentraremos na tese de 

Peter Häberle sobre o pluralismo constitucional, que fornece uma nova visão do Estado 

constitucional, a qual se desenvolve na idéia de Estado Constitucional Cooperativo e de 

direito constitucional comum. Após, será investigado o papel das Constituições estatais 

no atual contexto do direito constitucional, especialmente diante do surgimento de um 

direito supranacional que dá um lugar próprio à norma que até então emanava somente do 

Estado. Neste capítulo, por fim, é questionado se é possível existir uma Constituição 

para um ente supranacional, diferente de um Estado. Para isso, utiliza-se das lições de 

Dieter Grimm para fazer um contraponto ao entendimento de Habermas. 

O capítulo terceiro, por sua vez, tratará do processo de formação da União 

Européia. Inicialmente, serão analisados os principais tratados relativos à União 

Européia, desde os Tratados de Roma, de 1957, até o Tratado de Lisboa, de 2007. Será 

abordada a estrutura institucional da União Européia e a interação existente entre o 

direito comunitário e o direito nacional, regida por princípios próprios, como a 

primazia, a autonomia e a operatividade. Além disso, o capítulo estudará 

especificamente o Tratado de Lisboa de 2007, o qual substituiu o Tratado 

Constitucional de 2005. Este foi rejeitado durante o processo de ratificação na França e 

Holanda e, para alguns autores, era uma mostra de que a Europa desejava avançar do 

                                                             
17 HELD, David. Op cit, 2006, p. 293-294. 
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contexto internacional e supranacional para um contexto constitucional
18. 

O texto do 

Tratado de Lisboa foi redigido utilizando uma metodologia que consiste em modificar 

os tratados anteriores pela via das emendas.  A solução consistiu em incorporar o 

conteúdo constitucional do Tratado Constitucional ao Tratado de Lisboa, com a 

eliminação de toda a terminologia constitucional que o primeiro apresentava.
19

 O 

capítulo detalhará em pormenores as inovações trazidas pelo tratado e indagará, 

segundo as lições oferecidas por Häberle e Francisco Callejón, se há uma continuação 

no desenvolvimento de um direito constitucional comum europeu iniciado com o 

Tratado Constitucional ou se a União Européia mudou o rumo de sua integração, 

afastando-se de uma possível constitucionalização. 

No último capítulo se estudará o processo de integração regional no Mercosul. 

São abordados no capítulo, utilizando-se da mesma sistemática do capítulo segundo, os 

principais tratados relativos ao Mercosul, desde o Tratado de Assunção de 1991, até o 

Protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul, de 2005. Além disso, analisar-se-á 

detalhadamente a estrutura institucional do Mercosul e serão apontadas as diferenças 

entre a integração existente neste bloco e na União Européia. O capítulo tratará, 

ademais, da criação do Parlamento do Mercosul, o qual, entre outros objetivos, busca 

simplificar o processo de incorporação das normas comunitárias e atenuar os efeitos da 

intergovernabilidade, de maneira a aproximar o Mercosul do modelo supranacional e do 

princípio da operatividade das normas comunitárias.
20

 Por fim, será estudada a 

possibilidade de desenvolvimento de um direito constitucional comum no âmbito do 

Mercosul. Finalizando, analisaremos, com Mendes e Sarlet, as perspectivas de 

construção de um direito constitucional comum mercosulino segundo a tese de Peter 

Häberle. 

                                                             
18 CALLEJÓN, Francisco Balaguer. La Constitución Europea tras el Consejo Europeo de Bruselas y el 

Tratado de Lisboa. Revista de Derecho Constitucional Europeo, Granada, n. 8, p.11-43, 2007. 
19 Idem. 
20 Artigo 4º, 12, do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul. 



Capítulo 1 

Globalização, integração regional e direito comunitário 

 

 

 

 

 

 

1) A nova sociedade global: da mudança do conceito tradicional de  Estado-nação 

ao surgimento dos blocos econômicos 

O fim da Guerra Fria em outubro de 1989, marcado pela derrubada do muro de 

Berlim, estabeleceu um “novo desenho político” para a comunidade internacional, 

caracterizado pelos ideais da democracia e do capitalismo preconizado pelos Estados 

Unidos. Este avanço do capitalismo como modelo de mercado para o mundo ofereceu 

um cenário propício ao aprimoramento das relações inter-estatais, principalmente 

através do comércio internacional, tendo como principal conseqüência o 

desenvolvimento do processo de globalização.
21

 

Inúmeras são as discussões acerca dos efeitos da globalização, tida tanto como 

um instrumento para amenizar as distorções sociais, quanto como uma vilã, responsável 

pela geração de miséria e desigualdade social.
22

 Giddens adverte que a globalização não 

pode ser vista unilateralmente, pois seu resultado “não é necessariamente, ou mesmo 

usualmente, um conjunto generalizado de mudanças atuando numa direção uniforme, 

mas consiste em tendências mutuamente opostas.” 
23

  

Dessa maneira, não seria possível reduzir o fenômeno da globalização a um 

único efeito, que afete todos os envolvidos de forma homogênea. Em função disso, 

assevera o autor que o desenvolvimento e prosperidade de uma determinada região pode 

ser conseqüência do empobrecimento de outra, mesmo que elas estejam separadas por 

uma distância indefinida. 

                                                             
21 MENEZES, Wagner. Op cit, p. 102-103. 
22 Idem, p. 104. 
23 GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: 

UNESP, 1991, p. 60. 
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Partindo dessa premissa, Giddens define globalização como sendo a 

intensificação das relações sociais em escala global, de forma a gerar um processo 

dialético, no qual eventos locais são influenciados por fatores que operam a muitas 

milhas de distância, e vice-versa. Ela é, assim, caracterizada pelo forte relacionamento 

entre os países, de maneira que haja influência recíproca entre as diversas partes do 

globo.
24

   

A globalização transformou a forma espacial de organização e atividade 

humanas, criando maneiras inter-estatais e mesmo transcontinentais de exercício do 

poder. As relações sociais foram, e continuam sendo, alargadas e aprofundadas ao longo 

da distância e do tempo, de maneira que mesmo as atividades cotidianas são 

influenciadas por eventos que acontecem em outras partes do mundo. Isso faz com que 

as práticas e decisões de grupos ou comunidades locais possam ter importantes 

repercussões globais.
25

  

Além disso, o desenvolvimento dos meios de comunicação, que oferece 

informações de todo o mundo em tempo real e permite a inter-relação entre pessoas de 

diferentes culturas e nações, e a modernização dos transportes, que possibilita viajar 

grandes distâncias em cada vez menos tempo, criam a noção de “sociedade global”, ou 

“aldeia global”. Nesta, o local produz efeitos intensos no global
26

, da mesma forma que 

o global repercute fortemente no local, gerando uma relação de “localismo globalizado 

e globalismo localizado.” 
27

 

Com a globalização ocorre uma reformulação da ordem internacional. 

Enquanto antes da Segunda Guerra Mundial os Estados figuravam isolados como os 

únicos sujeitos das relações internacionais, com o pós-Segunda Guerra surgem novos 

atores no cenário internacional, como a Organização das Nações Unidas, inúmeras 

organizações governamentais, as empresas multinacionais, ou transnacionais e os blocos 

econômicos regionais. O Estado-nação perde, assim, seu caráter centralizador, capaz de 

                                                             
24 Idem, p. 60-61.  
25 HELD, David. Op cit, 2006, p. 293-294. 
26 Entre as diversas manifestações deste fenômeno, deu-se, recentemente, o empréstimo de 30 bilhões de 

euros do Fundo Monetário Internacional para a Grécia, visando não só à manutenção da estabilidade na 

Zona do Euro, mas também a evitar que os problemas da Grécia afetem outros países. EDITORIAL 

BRASIL ECONÔMICO/REUTERS. WROUGHTON, Lesley. FMI aprova empréstimo de 30 bilhões 

para a Grécia. Disponível em: <http://www.brasileconomico.com.br/noticias/fmi-aprova-emprestimo-

de-30-bilhoes-para-a grecia_82314.html>. Acesso em 10 maio de 2010. 
27 MENEZES, Wagner. Op cit, p. 106. 

http://www.brasileconomico.com.br/noticias/fmi-aprova-emprestimo-de-30-bilhoes-para-a%20grecia_82314.html
http://www.brasileconomico.com.br/noticias/fmi-aprova-emprestimo-de-30-bilhoes-para-a%20grecia_82314.html
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administrar e controlar tudo o que acontece em suas fronteiras, como ocorria no 

passado.
28

 

Contudo, no centro desta discussão encontra-se o conceito de soberania. 

Segundo Held, geralmente não se questionava a soberania de um Estado-nação. 

Presumia-se, sempre, que o Estado possuía controle de seu próprio destino e submetia-

se tão apenas a limites impostos por agentes e forças operantes em seu próprio espaço 

territorial, não se influenciando por agentes e representantes de outros governos e 

Estados. Com isso, consagrou-se a idéia de que as transformações sociais se encontram 

em sua maioria em processos internos à sociedade de cada Estado.
29

 

Entretanto, partindo da premissa de um mundo globalizado, no qual as relações 

entre os países ficam cada dia mais estreitas, inclusive por conta da formação dos blocos 

econômicos, o autor afirma haver limitações em uma teoria política que deriva 

exclusivamente do Estado-nação, em particular quando são consideradas as questões 

que derivam do princípio da regra da maioria.   

Nesse sentido, viu-se que muitas das decisões tomadas pelos representantes da 

“maioria” de um dado território, afetam, de forma efetiva ou potencial, não apenas as 

suas comunidades e cidadãos, mas também cidadãos em outras comunidades. Com isso, 

mesmo as decisões tomadas dentro de um determinado Estado-nação são não só 

influenciadas por eventos que ocorrem no restante do globo, como também os 

influenciam. Torna-se, dessa forma, necessário analisar o novo papel do Estado-nação; 

já que este, como era concebido no passado, tornou-se inadequado perante os novos 

contornos das relações internacionais advindos da globalização e da perda de 

centralização na tomada de decisões dentro de seu território.
 30

  

Em razão desta nova concepção de Estado-nação, a estrutura soberana do 

Estado enquanto ente individual sofreu alterações causadas pela intersecção de forças e 

relações nacionais, internacionais e transnacionais. Held aduz ser possível fornecer um 

diagnóstico da autoridade soberana que o Estado-nação democrático possui atualmente. 

Esse diagnóstico é feito através da análise de algumas incongruências, ou defasagens, 

existentes entre o domínio formal de autoridade política que os Estados afirmam possuir 

e as práticas e estruturas do sistema estatal e econômico nos níveis regionais e global. 

                                                             
28 GIDDENS. Op cit, 1991, p. 60-63. 
29 HELD, David. Op cit, 2006, p. 290-291. 
30 Idem. 
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Contudo, este rol de incongruências apontado pelo autor é meramente ilustrativo, não 

pretendendo esgotar a matéria ou oferecer critérios de análise. Sua pretensão é 

meramente apontar em que extensão a globalização pode ter criado limites nas agendas 

políticas dos Estados-nação.
31

 

Antes de apontar estas incongruências, cabe, todavia, diferenciar soberania de 

autonomia. Pela primeira, entende-se a autoridade política dentro de uma comunidade 

que tem o direito de determinar um conjunto de regras em um determinado território e 

governar de acordo com ele.
32

 A soberania constitui importante fator organizacional da 

sociedade, estabelecendo limites geográficos entre as nações e povos e determinando, 

até certo ponto, as normas daqueles que se encontram sob a sua jurisdição, contudo, 

como visto, já não mais com a mesma força de outrora.
33

 

Já por autonomia, entende-se o poder que um Estado-nação possui para 

articular e alcançar metas políticas de forma independente. Ou seja, autonomia estatal 

consiste na capacidade de cada Estado-nação de atuar livre de restrições internacionais e 

transnacionais para alcançar metas que foram traçadas.
34

 

A primeira incongruência apontada por Held diz respeito à economia mundial. 

Segundo o autor existe uma defasagem entre a autoridade formal que o Estado possui e 

o seu real sistema de produção, distribuição e troca, o qual, de muitas maneiras, serve 

para limitar o poder das autoridades políticas nacionais. Esta defasagem é observada 

principalmente na dificuldade e encarecimento para a busca de políticas monetárias e 

estratégias de câmbio independentes pelos países de forma individual, especialmente em 

razão das inúmeras alianças comerciais firmadas entre os países.
35

 

A segunda defasagem da soberania do Estado-nação frente ao sistema 

contemporâneo global apontada pelo autor dá-se na existência de uma série de regimes 

internacionais e organizações que se estabeleceram para administrar áreas de atividade 

transnacional, como os transportes e o uso dos oceanos. O aumento constante do 

número destas novas formas de organizações políticas reflete a rápida expansão das 

conexões transnacionais, a crescente ligação entre políticas estrangeiras e domésticas, 

                                                             
31 HELD, David. Democracy, the Nation-State and the Global System. In: WATERS, Malcolm (Org.). 

Modernity: Critical Concepts. New York: Routledge, 1999, p. 423. 
32 HELD, David. Op cit, 2006, p. 295. 
33 MENEZES, Wagner. Op cit, p. 118-119. 
34 HELD. David. Op cit, 2006, p. 295. 
35 Idem, p. 296-297. 
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bem como o correspondente desejo, da maioria dos Estados, de usar de alguma forma de 

regulação internacional para tratar dos problemas de políticas coletivas.
36

  

Uma das formas de expressão disto é perceptível quando se analisa o impacto e 

eficácia da União Européia, que possui alcance maior do que qualquer tipo de 

organização internacional. Esse maior alcance é fruto da sua prerrogativa de impor suas 

decisões aos seus Estados-partes, sem haver a necessidade de ratificação.
37

 As 

regulações da União Européia possuem status de lei independentemente de posterior 

negociação ou ação por parte dos Estados-partes. Com isso, os membros da União 

Européia deixam de ser os únicos centros de poder dentro de suas fronteiras, 

“dividindo” o poder de decisões com o ente supranacional. Contudo, cabe destacar que 

os poderes da União Européia foram adquiridos através de uma “desistência voluntaria” 

de alguns aspectos da soberania dos Estados-partes, e, assim, como muitas outras 

organizações internacionais, a União Européia oferece oportunidades, mas também 

limites.
38

 

Por sua vez, o terceiro caso de defasagem de soberania estatal diz respeito ao 

desenvolvimento do direito internacional, o qual submeteu indivíduos, governos e 

organizações não-governamentais a novos sistemas de regulação legal. O direito 

internacional reconheceu poderes e limites, direitos e deveres, que transcendem os 

limites dos Estados-nação.
39

 

Held aponta que há duas regras que, desde o início da noção de comunidade 

internacional, têm como propósito a manutenção da soberania nacional dos Estados. São 

elas a imunidade de jurisdição e imunidade das agências de Estado. A primeira prevê 

que nenhum Estado pode ser demandado em Tribunais de outro Estado por ato 

praticado dentro de sua capacidade soberana. O último prescreve que caso um indivíduo 

ofenda a legislação de outro Estado, enquanto agente do seu país de origem, e seja 

demandando judicialmente por aquele país, ele não pode ser condenado, em virtude de 

estar agindo como representante de seu Estado. Visa-se, assim, a proteção da autonomia 

dos governos nas matérias relativas à política estrangeira, assim como a prevenir as suas 

próprias jurisdições de regular o comportamento dos Estados estrangeiros, partindo-se 

do pressuposto que todos os outros Estados farão o mesmo. O autor assevera que estas 

regras têm sido cada vez mais questionadas nas Cortes ocidentais, com larga vitória, 

                                                             
36 Idem, p. 297-300. 
37 HELD, David. Op cit, 1999, p. 426. 
38 Idem. p. 427. 
39 HELD, David. Op cit, 2006, p. 300. 



23 
 

contudo, das soberanias nacionais. Apesar disto, é indiscutível a existência do conflito 

entre a soberania estatal e o direito internacional.
40

 

Outra forma de manifestação das obrigações advindas do direito internacional 

foi o Tribunal de Nuremberg. Este tribunal previu, pela primeira vez, que regras 

internacionais que protegem direitos humanitários básicos e valores devem ter 

preferência quando em conflito com leis estatais. Assim, surge para os indivíduos a 

obrigação de transgredir as leis estatais quando tais direitos humanitários básicos forem 

infringidos.
41

 

Por fim, é possível mencionar uma última incongruência, que se relaciona à 

idéia do Estado como um centro de cultura autônomo, capaz de sustentar uma 

identidade nacional, com um ambiente seguro para o seu povo, e interligado com 

mudanças nas esferas da mídia. Held afirma que a influência da globalização nas esferas 

da cultura e mídia é complexa e incerta.
42

 Contudo, já é possível apontar algumas 

manifestações deste fenômeno nos dias de hoje. Primeiramente, é possível destacar a 

língua inglesa, que se expandiu no globo e tornou-se o idioma dominante nos negócios. 

Além disso, os problemas e desafios do meio ambiente envolvendo a comunidade 

global, como ecossistema, atmosfera e sistema climático, não são resolvidos dentro de 

um único Estado-nação, mas, sim, através de Conferências envolvendo diversos países e 

de compromissos mútuos.
43

 Um exemplo recente é a Conferencia de Copenhague, que 

foi realizada entre 07 e 18 de dezembro de 2009, em Copenhague, na Dinamarca. 

Estas incongruências supramencionadas revelam algumas condições, que 

juntas, acabam por restringir a liberdade de ação dos governos e Estados, sendo capazes 

de transformar as condições de tomada de decisões políticas nacionais e de alterar a 

moldura legal e administrativa das práticas governamentais.  

Para Held, em função desse novo cenário, toda concepção de soberania que a 

tome como uma forma ilimitada e indivisível de poder público está ultrapassada. O 

autor acredita que a soberania, no mundo de hoje, encontra-se dividida entre agências 

nacionais, regionais e internacionais, e também se limita pela própria natureza desta 

pluralidade. As comunidades nacionais já não são capazes de programar por si sós as 

                                                             
40 HELD, David. Op cit, 1999, p. 427-428. 
41 HELD, David. Op cit, 2006, p. 301-303. 
42 Idem, p. 304-305. 
43 Idem. 
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suas ações, decisões, tampouco as políticas de seus governos, assim como já não podem 

determinar sozinhas aquilo que é mais apropriado para os seus cidadãos. 
44

 

Simultaneamente à globalização, ocorreu o processo de regionalização, 

marcado pela formação de blocos econômicos e a integração regional. A regionalização 

tem como principal objetivo a união de países para fortalecer o seu comércio exterior, 

geralmente através de práticas protecionistas. Contudo, este processo de integração não 

busca somente uma integração econômica, mas, também, a integração cultural, social e 

mesmo política entre os países.
45

 

 O embrião da integração regional surge na década de 50, após a Segunda 

Guerra Mundial. Naquele contexto, em 1957, começou a ser consolidada a noção de 

Comunidade Comum Européia por meio do Tratado de Roma. Para Piovesan o 

desenvolvimento da Comunidade Comum Européia, passou a exigir não só o 

desenvolvimento de instituições comunitárias, tais como a Comissão, o Conselho, o 

Parlamento e a Corte Européia, mas também a criação de um mercado comum e, 

conseqüentemente, a coordenação de políticas econômico-sociais que integrassem os 

novos Estados-partes.
46

 

Através do Tratado de Maastricht, assinado em 1991, passou-se da 

Comunidade Européia à União Européia. Este tratado possuía três pilares: um pilar 

comunitário, o qual gere o mercado interno e as políticas comuns; um pilar da política 

externa e segurança e, por fim, um pilar de assuntos internos, o qual coopera com a 

justiça e assuntos internos dos Estados, mediante o princípio da subsidiariedade.
47

 

Partindo destes pressupostos a respeito da integração regional européia, é 

possível dizer, em suma, que a União Européia orienta-se por um modelo 

supranacional
48

, sendo uma área de união econômica, na qual as normas da União 

Européia possuem supremacia e preferência sobre o direito interno dos Estados.  

                                                             
44 Idem, p. 301-305. 
45ALMEIDA, Tatiana Schmitz. Globalização, integração e direitos humanos. Revista Direitos 

Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 3, p.01-18, 2008. 
46 PIOVESAN, Flávia. Op cit, p. 46. 
47 Idem, p. 47. 
48 O conceito de supranacionalidade utilizado neste trabalho é aquele oferecido por Reis, o qual entende 

que a supranacionalidade consiste essencialmente na presença de instâncias de decisão que atuem de 

forma independente do poder estatal, não se submetendo ao seu controle, assim como na superação da 

regra da unanimidade e do mecanismo de consenso, visto que as decisões, no tocante às competências 

definidas no tratado instituidor, podem ser tomadas por maioria, seja esta ponderada, ou não e, 

finalmente, na primazia do direito comunitário, ou seja, as normas originadas das instituições 

supranacionais possuem aplicação imediata nos ordenamentos jurídicos internos, não havendo 
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A integração econômica tem por finalidade a criação de blocos econômicos, de 

maneira a fortalecer o comércio exterior, através da união dos países membros do bloco. 

A união entre os Estados funda-se em quatro bases que se inter-relacionam: base 

econômica, política, social e jurídica. Com a integração, objetiva-se maximizar 

regionalmente todos os fatores econômicos, o que somente será possível por meio da 

harmonização das vontades políticas dos Estados-membros do bloco. Ademais, se faz 

necessário elaborar um ordenamento jurídico capaz de materializar e dar eficácia ao 

processo de integração, além de ser imprescindível o apoio dos nacionais de cada país, 

sob pena de haver ilegitimidade no bloco.
49

 

Com Soares, entendemos haver “graus de supranacionalidade”, os quais se 

mostram a depender da natureza e da extensão dos poderes transferidos pelos Estados-

partes à entidade supranacional. Dessarte, as entidades supranacionais podem assumir a 

forma de áreas de livre comércio, sendo este o grau mínino de supranacionalidade, áreas 

de união aduaneira, áreas de mercado comum e áreas de união econômica, esta última 

representando o grau máximo de supranacionalidade.
50

 A seguir, serão apresentadas 

cada uma destas fases, iniciando com a zona de livre comércio e culminando com a 

união econômica e monetária, que pode levar até a união política.  

Apesar do caráter majoritariamente descritivo que esta análise possui, ela 

torna-se necessária para que haja uma efetiva compreensão do processo de integração 

pelo qual passou a União Européia, assim como daquele vivenciado no Mercosul, visto 

que cada uma das fases da integração econômica apresenta objetivos distintos e leva a 

um determinado tipo de integração, que pode ser desde meramente econômica, até 

política e social. 

A primeira das fases diz respeito à zona de livre comércio. O Acordo Geral 

sobre Tarifas e Comércio (GATT 1947) a define em seu artigo XXIV 8. b., como sendo 

um grupo de dois ou mais territórios nos quais os deveres e outras regulações 

comerciais restritivas  (...) são eliminadas no que diz respeito ao essencial das 

                                                                                                                                                                                   
necessidade de haver medidas de recepção dos Estados. REIS, Márcio Monteiro. Mercosul, União 

Européia e Constituição: A integração dos Estados e os ordenamentos jurídicos nacionais. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001, p. 65. 
49 CARDINALI, Adriana Laporta e BARBOSA, Marcelo Pelegrini. Mercosul e perspectivas de um 

direito comunitário.  In: PIOVESAN, Flávia (Org.). Direitos Humanos, Globalização Econômica e 

Integração Regional: Desafios do Direito Internacional Constitucional. São Paulo: Max Limonad, 2002, 

p. 388-389. 
50 SOARES, Guido F.S. União Européia, Mercosul e a proteção dos direitos humanos. In: PIOVESAN, 

Flávia (Org.). Direitos Humanos, Globalização Econômica e Integração Regional: Desafios do Direito 

Internacional Constitucional. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 136. 
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trocas comerciais existentes entre os territórios constituídos, para os produtos 

advindos destes territórios.51 

A zona de livre comércio representa, assim, a etapa inicial do processo de 

integração, consistindo, basicamente, na eliminação de tarifas e barreiras não-tarifárias 

relativas à circulação de mercadorias entre os Estados que fazem parte do bloco de livre 

comércio. 

No que tange às relações comerciais com Estados que não fazem parte do 

bloco, os Estados-partes são dotados de total liberdade de atuação. Não há qualquer 

limitação aos negócios firmados com países que não são membros do bloco, nem 

mesmo em relação aos produtos que recebam tratamento especial pelas normas 

comunitárias. Sobre estas relações comerciais, contudo, incidirão todas as tarifas e 

barreiras comerciais, salvo se as partes contratantes celebrarem acordo específico para 

tal fim, distinto, portanto, do acordo comunitário.
52

 

Em seguida, tem-se a união aduaneira. O conceito desta também se encontra 

previsto no GATT, em seu artigo XXIV 8.a. que aduz que união aduaneira deve ser 

entendida como a  

substituição de dois ou mais territórios aduaneiros por um único, de maneira 

que os deveres e outras regulações restritivas de comércio sejam eliminadas 

no tocante ao comércio de produtos originários destes territórios, e que os 

mesmos deveres e outras regulações de comércio sejam aplicadas por cada 

um dos membros da união no comércio com Estados que não façam parte 

dela.53 

Percebe-se, assim, ser esta forma de integração mais complexa do que a zona 

de livre comércio, pois deixam de existir barreiras alfandegárias entre os Estados-partes 

da união, além de haver uma uniformização das tarifas aplicadas no comércio com 

países que não fazem parte do bloco alfandegário. 

                                                             
51 “A free-trade area shall be understood to mean a group of two or more customs territories in which the 

duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under 

Articles XI, XII, XIII, XIV, XV and XX) are eliminated on substantially all the trade between the 

constituent territories in products originating in such territories.” 
52 FERREIRA, Thiago. As etapas do processo de integração regional: Uma análise a partir do modelo 
europeu. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=12833>. Acesso em: 11 maio 

2010. 
53 “A customs union shall be understood to mean the substitution of a single customs territory for two or 

more customs territories, so that (i) duties and other restrictive regulations of commerce (except, where 

necessary, those permitted under Articles XI, XII, XIII, XIV, XV and XX) are eliminated with respect to 

substantially all the trade between the constituent territories of the union or at least with respect to 

substantially all the trade in products originating in such territories, and,  (ii) subject to the provisions of 

paragraph 9, substantially the same duties and other regulations of commerce are applied by each of the 

members of the union to the trade of territories not included in the union”. 
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Ao contrário da zona de livre comércio, em que os Estados estavam livres para 

negociar com terceiros, agora eles perdem o poder de negociar individualmente as 

tarifas aplicáveis, visto que as negociações, nesta fase, são feitas “em bloco”. Existe, 

assim, uma política comercial comum aos Estados-partes, em substituição às políticas 

nacionais, como se todos eles formassem um único território.
54

 Observa-se que, nessa 

fase, há uma cessão de parcela da soberania de cada país perante o bloco, relativamente 

às importações e exportações realizadas.  

Dando continuidade, analisamos o mercado comum. Com a consolidação de 

uma tarifa exterior comum, a integração exige a liberalização de todos os fatores de 

produção entre os Estados-partes. O mercado comum compreende a livre circulação de 

mercadorias, pessoas e capitais dentro do bloco econômico, além do estabelecimento de 

uma política econômica comum em relação aos países que não são membros do bloco.
55

 

Assim, o mercado comum é formado por quatro liberdades, quais sejam, a livre 

circulação de bens, pessoas, serviços e capitais.
56

 

A livre circulação de bens implica que os produtos originários dos Estados-

membros do bloco possam circulam livremente entre eles. Para que isso ocorra, são 

abertas as fronteiras e eliminadas as tarifas alfandegárias. Outrossim, deve existir 

harmonia entre as legislações dos Estados-membros, além de uma política alfandegária 

comum perante os Estados terceiros. Já a livre circulação de pessoas permite que um 

cidadão advindo de qualquer dos países do bloco possa circular livremente pelos outros, 

tendo em vista a inexistência de controle nas fronteiras internas. Por sua vez, a livre 

circulação de serviços desdobra-se em duas espécies: a livre prestação de serviços e a 

liberdade de estabelecimento. A prestação de serviços se diferencia do estabelecimento 

por esta ter caráter de permanência, exigindo o efetivo deslocamento de um Estado para 

outro, ao passo que aquela é transitória e temporária, não sendo este deslocamento um 

requisito essencial.
57

 

A livre circulação de serviços possibilita, assim, que todos os cidadãos 

pertencentes ao bloco possam não só circular livremente, mas também se estabelecerem 

e prestar serviços em qualquer dos Estados-membros, em condições idênticas aos 

nacionais, sem qualquer forma de discriminação.
58

 Permite-se, assim que os 

                                                             
54 FERREIRA, Thiago. Op cit. 
55 CARDINALI, Adriana Laporta e BARBOSA, Marcelo Pelegrini. Op cit. p. 390-391. 
56 FERREIRA, Thiago. Op cit. 
57 Idem. 
58 CARDINALI, Adriana Laporta e BARBOSA, Marcelo Pelegrini. Op cit., p. 391. 
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trabalhadores circulem livremente, de forma a haver igualdade de condições entre o 

trabalhador nacional e aquele originário de outros países do bloco. As duas únicas 

condições exigidas para que se possa beneficiar dessa liberdade são a nacionalidade e o 

deslocamento de um Estado membro para outro. O objetivo fundamental, aqui, é a 

ausência de discriminação do trabalhador em função de sua nacionalidade.
59

 

Finalmente, para que possa haver a livre circulação de serviços e trabalhadores 

faz-se necessária a quarta liberdade, que corresponde à livre circulação de capitais, 

tendo em vista a necessidade de disponibilização de meios de pagamento que possam 

circular livremente entre países. Com os capitais circulando livremente, deixam de 

existir quaisquer restrições aos movimentos de capitais e em razão da nacionalidade.
60

  

Tem-se, finalmente, a união econômica e monetária. Este é o mais avançado 

estágio do processo de integração. A meta a ser alcançada é a união monetária, com a 

instituição de uma moeda única e a transferência da política monetária e cambial para o 

nível comunitário. Percebe-se que o conceito tradicional de soberania resta mitigado, 

tendo em vista que há transferência de considerável parcela de soberania para um ente 

supranacional, que irá impor suas decisões aos Estados-partes.
61

  

Deve existir, nessa fase, integração entre o Banco Central Comunitário e os 

Bancos Centrais Nacionais, visto que aquele será responsável pelo desenvolvimento da 

política monetária do bloco, e pela emissão da moeda única. A União Européia atingiu 

tal etapa da integração com o Tratado de Roma, que criou a Comunidade Econômica 

Européia. Posteriormente, houve a instituição do Euro, o qual, partir de 1º de janeiro de 

2002, foi adotado como moeda única da União Européia. 

Dessa maneira, em suma, entendemos que o primeiro estágio da integração 

regional consiste na Zona de Livre Comércio, na qual os países decidem por eliminar ou 

reduzir as barreiras e tarifas alfandegárias para o comércio de mercadorias produzidas 

dentro do bloco de livre comércio, ficando a cargo de cada Estado-parte disciplinar sua 

relação de comércio com países terceiros ao bloco. A segunda fase é a da União 

Aduaneira, quando são eliminadas as barreiras alfandegárias para a negociação de 

                                                             
59 FERREIRA, Thiago. Op cit. 
60 Por movimento de capital compreendemos as transferências de caráter autônomo de um Estado 

membro a outro ou, dentro de um mesmo Estado, as transferências a um não residente, exceto se havidas 

no âmbito da livre circulação de mercadorias ou serviços. Idem. 
61 CARDINALI, Adriana Laporta, BARBOSA, Marcelo Pelegrini. Op cit, p. 392-393. No mesmo sentido, 

FERREIRA, Thiago. Op cit. 
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mercadorias produzidas dentro do bloco, além de haver o estabelecimento de uma tarifa 

externa comum, para o comércio com os Estados que não fazem parte da união. Em 

seguida, há a etapa do Mercado Comum, no qual além das características da fase 

anterior, surgem quatro liberdades, sendo elas, a livre circulação de bens, pessoas, 

serviços e capitais. Por fim, a União Econômica e Monetária pressupõe que os países 

harmonizem as suas legislações com os objetivos comunitários, especialmente no que 

toca à política monetária. Além disso, ocorre a instituição de uma moeda única, a ser 

adotada por todos os Estados do bloco econômico. 

 

2) O direito comunitário: histórico, princípios e fontes 

Com Menezes entendemos que para que se compreenda o mecanismo de 

funcionamento de um bloco econômico e o caráter supranacional inerente a ele, é 

necessária uma breve introdução à idéia de direito comunitário e aos seus princípios 

básicos. O surgimento do direito comunitário é diretamente ligado ao nascimento da 

integração regional, visto que também se deu com a criação da Comunidade Econômica 

Européia (CEE) e se aprimorou com o desenvolvimento do processo de integração entre 

os países da União Européia. Cabe mencionar que a União Européia constitui o mais 

bem sucedido caso de integração regional e o único modelo de direito comunitário 

existente, até o momento.
 62

 

O direito comunitário foi criado de maneira a constituir um ordenamento 

jurídico novo, localizado entre o Direito Internacional e o direito interno de cada país. 

Ele visa a possibilitar a harmonização das legislações internas dos países componentes 

do bloco econômico, compatibilizando os interesses do bloco e as peculiaridades 

socioeconômicas de cada um dos Estados-parte.
63

 

Um fator determinante para o aprimoramento e sistematização do direito 

comunitário foi a criação de um Tribunal de Justiça, com o fim de oferecer proteção e 

dar cumprimento às normas derivadas do processo legislativo do bloco econômico. O 

mesmo Tratado de Roma que criou a Comunidade Econômica Européia instituiu um 

Tribunal de Justiça, responsável por exercer a jurisdição sobre as normas relativas à 

sistematização do bloco econômico. 

                                                             
62 MENEZES, Wagner. Op cit, p. 160. 
63 Idem, p. 161-162. 
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Juntamente com as decisões do Tribunal, os novos tratados e as normas 

derivadas advindas dos órgãos comunitários, cuja legitimidade é fruto da atribuição de 

competências pelos próprios Estados-partes, forma-se o ordenamento jurídico que 

compõe o chamado direito comunitário.
64

 No mesmo sentido, Martins define o direito 

comunitário como sendo o ramo de direito responsável pelo estudo dos tratados 

comunitários, a evolução jurídica resultante de sua regulamentação e a interpretação 

jurisprudencial das cláusulas estabelecidas nos referidos tratados. 
65

 

Afere-se, assim, que o direito comunitário não abrange somente as normas 

legais emanadas pelas instituições comunitárias, mas também a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça, além dos novos tratados do bloco econômico.
66 

A seguir serão 

expostos alguns princípios gerais que regem o ordenamento jurídico comunitário, para, 

logo após, abordar-se a temática correspondente às fontes do direito comunitário. Tal 

estudo, apesar de seu caráter descritivo, é necessário em virtude da independência dos 

princípios e fontes do direito comunitário perante o direito internacional e o direito 

interno de cada país. Com isso, torna-se indispensável analisá-los para que se 

compreenda devidamente a forma como o direito comunitário opera e a maneira como 

suas normas entram em vigor nos ordenamentos jurídicos nacionais. 

O direito comunitário é dotado de princípios próprios que regem a criação e 

aplicação das normas jurídicas dele originadas. Os princípios dão sentido às normas 

comunitárias e são aplicáveis em casos de lacuna legal.
67

 O primeiro dos princípios a 

serem estudados diz respeito ao elemento da supranacionalidade. Conforme visto 

anteriormente, esta é composta por alguns elementos como a existência de regras 

autônomas, situadas acima dos ordenamentos jurídicos nacionais, mas direcionadas a 

eles. Além disso, há independência entre as instâncias de decisão supranacionais e o 

poder dos Estados-partes, com o objetivo de garantir avanços no processo de integração 

regional.  

                                                             
64 BASSO, Larissa. Questões sobre a natureza jurídica do direito do Mercosul. In: GOMES, Eduardo 
Biacchi (Org.). A integração Regional no Direito Internacional: o futuro do Mercosul e da União 

Européia. São Paulo: Lex Editora, 2006, p. 19. 
65 MARTINS, Eliana Maria Octaviano. Direito Comunitário: União Européia e Mercosul. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_57/artigos/Art_Eliane.htm>. Acesso em 01 maio 

2010. 
66 VITAGLIANO, José Arnaldo; BIASI, Clóvis Guido de. A estrutura comunitária da União Européia 

e as bases juridicas do Mercosul. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2324>. 

Acesso em: 25 jul. 2010. 
67 BASSO, Larissa. Op cit, p. 20. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_57/artigos/Art_Eliane.htm
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A idéia de primazia do direito comunitário originou-se com a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça das Comunidades Européias
68

. Este, interpretando os tratados de 

formação das Comunidades Européias, aduziu que, em caso de conflito, deve haver 

prevalência das normas comunitárias sobre as normas nacionais, ficando os juízes 

nacionais condicionados à aplicação imediata das normas comunitárias para a solução 

de casos concretos.
69

 

Esta autonomia entre a ordem supranacional e os Estados-partes advém da 

partilha de parcela de soberania entre estes e o ente supranacional. A soberania, como 

era vista no passado, caracterizada pela unidade, indivisibilidade e inalienabilidade, e 

protegida sob a égide da segurança nacional, ganhou novas características com os 

processos de globalização e regionalização. Para que haja integração e primazia do 

direito comunitário sobre o direito nacional de cada Estado-parte é necessário haver 

uma limitação da soberania de cada Estado-parte frente ao entre supranacional, assim 

como a delegação do exercício de algumas competências para o poder supranacional.
70

 

Por sua vez, a operatividade, ou aplicação direta, consiste na capacidade das 

normas editadas pelos órgãos comunitários serem aplicadas diretamente nos 

ordenamentos nacionais, sem necessidade de qualquer processo de recepção. Assim, as 

normas são automaticamente incorporadas aos ordenamentos jurídicos dos Estados-

partes, sendo válidas no âmbito interno dos mesmos logo após a sua adoção pela ordem 

comunitária.
71

 

Além da aplicabilidade direta, há o chamado efeito direto das normas 

comunitárias. O efeito direto implica na exigibilidade de uma norma comunitária 

independentemente de sua previsão nos ordenamentos jurídicos dos Estados-partes. O 

efeito direto divide-se em duas categorias: vertical, de maneira que os particulares 

                                                             
68 Processo 6/64 (Costa/ENEL), Recueil 1964, p. 1141 a 1193 (natureza jurídica do direito comunitário; 

aplicabilidade direta; primado do direito comunitário). 
69 Borchardt comenta que “No já mencionado acórdão Costa/ENEL o Tribunal de Justiça formulou duas 

considerações muito significativas no tocante às relações entre o direito comunitário e o direito nacional: 
1. os Estados-membros transferiram de forma definitiva para uma Comunidade por eles criada certos 

direitos soberanos. Os referidos Estados não podem voltar atrás em relação a essa transferência, através 

de medidas unilaterais incompatíveis com o conceito de «Comunidade»; 2. o Tratado estabelece como 

princípio fundamental que um Estado-Membro não pode pôr em causa a particularidade que tem o direito 

comunitário de se impor uniforme e completamente no conjunto da Comunidade.” BORCHARDT, 

Klaus-dieter. O ABC do direito comunitário. 5a edição. Luxemburgo: Serviço Das Publicações Oficiais 

Das Comunidades Européias, 2000, p. 101. 
70 Idem, p. 102-103. 
71 BASSO, Larissa. Op cit, p. 21. 
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podem exigir uma norma comunitária frente a um Estado, e horizontal, implicando que 

os particulares podem exigir, entre si, a aplicação de normas comunitárias.
72

  

Por meio do acórdão Van Gend en Loos, o Tribunal de Justiça da União 

Européia estabeleceu que o efeito direto fosse aplicado de forma integral às fontes 

primárias do direito comunitário, ou seja, aos textos de base do ordenamento jurídico 

comunitário, quais sejam, os tratados que originaram e sistematizaram o fundamento 

jurídico da União Européia e seus anexos, revisões e protocolos. 

O direito comunitário é formado, também, pelo princípio da subsidiariedade, o 

qual possui dois aspectos sob os quais deve ser observado. O primeiro, positivo, busca 

estimular a existência de competências comunitárias, estabelecendo que a atuação do 

direito comunitário deva ocorrer quando, através dela, os objetivos do bloco possam ser 

alcançados de forma mais satisfatória. O aspecto negativo, por outro lado, traz 

limitações ao princípio da subsidiariedade, de maneira que o direito comunitário não 

deva agir quando a ação dos Estados-partes for suficiente para alcançar os objetivos 

pretendidos.
 73

   

Ou seja, deve ficar demonstrado que a atuação das autoridades da União 

Européia é realmente necessária no caso concreto. Esse juízo de atuação é feito através 

do princípio da proporcionalidade, que também estabelece que a atuação das 

autoridades da Comunidade deva ocorrer de forma não-arbitrária, sem excessos.  

Outros princípios dizem respeito à igualdade e liberdade. O primeiro postula o 

tratamento isonômico entre todos os nacionais, de forma a não existir discriminação 

entre os povos. No direito comunitário, todos são iguais e dessa maneira devem ser 

tratados.
74

 Já o último representa uma das bases da União Européia, de forma que, ao 

contrário do que ocorria no passado, a unificação da Europa tenha como base o livre 

arbítrio e a mútua vontade dos Estados-partes.
75

 Além disso, fica assegurada a livre 

                                                             
72 “O direito comunitário (…) tal como impõe obrigações aos particulares, também lhes atribui direitos 
que entram na sua esfera jurídica (…) e atribui direitos individuais que os órgãos jurisdicionais nacionais 

devem tutelar”. Acórdão Van Gend en Loos, processo 26/62,de 05 de fevereiro de 1963. 
73 Cabe mencionar que anexo ao Tratado de Amsterdã encontra-se um protocolo relativo à aplicação do 

princípio da subsidiariedade que define todas as exigências processuais e materiais decorrentes deste. 

Foram, portanto, definidos critérios precisos para a aplicação deste princípio, de maneira a facilitar o 

controle jurídico pelo qual deve passar a aplicação deste postulado por parte dos órgãos comunitários. 

BORCHARDT, Klaus-Dieter. Op cit, p. 101. 
74 BASSO, Larissa. Op cit, p. 20. 
75 BORCHARDT, Klaus-Dieter. Op cit, p. 57. 



33 
 

circulação de bens, serviços, pessoas e capitais dentro do espaço formado pela 

Comunidade.
76

 

Por fim, têm-se os princípios da eficácia e equivalência. A eficácia relaciona-se 

diretamente à supranacionalidade, pois busca garantir que as normas advindas do direito 

comunitário atinjam da forma mais eficaz os objetivos propostos pelo bloco econômico. 

Em razão disto, as normas do direito comunitário tornam-se imediatamente parte dos 

ordenamentos jurídicos nacionais após a sua adoção pelo ente comunitário. Com isso, 

possibilita-se o alcance mais eficaz dos objetivos previstos pelo bloco. A equivalência, 

por sua vez, objetiva que as ações tomadas por cada um dos Estados-parte e pelo ente 

comunitário sejam equivalentes e homogêneas. Assim, a força executória do direito 

comunitário não pode variar de um Estado-parte para outro, devendo ser equivalente 

para todos. O direito comunitário deve ser uniforme e, para que essa finalidade seja 

atingida, utiliza-se da aplicação direta e da supremacia das normas comunitárias.
77

  

Entendemos, assim, que o direito comunitário constitui uma ordem jurídica 

própria, diversa do ordenamento de cada Estado-parte e, igualmente, diversa do direito 

internacional. Sua atuação é autônoma e deve ocorrer, invariavelmente, de modo a 

possibilitar o alcance dos objetivos previstos pelo bloco comunitário, ainda que, para 

isso, seja necessário se abster de atuar, conforme estabelece o princípio da 

subsidiariedade. Além disso, no ordenamento jurídico comunitário, todos os Estados-

partes são equivalentes e devem ser tratados de forma isonômica, de maneira a reafirmar 

a não-discriminação entre os povos.
78

 

Passando-se, agora, à temática das fontes do direito comunitário, vimos que a 

União Européia representa o mais bem sucedido modelo de integração regional e o 

                                                             
76 BASSO, Larissa. Op cit, p 20. 
77 Idem. 
78 Neustein e Silva ressaltam o caráter utilitarista do direito comunitário europeu, criado como forma de 

justificar e explicar a opção tomada pela integração dos Estados Europeus, exemplificando este caráter 

por meio dos seguintes princípios: i) Igualdade: veda a discriminação dos cidadãos membros da União 

Européia em virtude de sua nacionalidade; ii) Solidariedade: que implica na união entre os Estados-

membros para atingir os fins da União; iii) Equilíbrio Institucional: prevê a existência de uma estrutura 
institucional própria direcionada a alcançar os objetivos da União; iv) Primazia do Direito Comunitário: 

corresponde à idéia de que o direito emanado dos órgãos da União deve prevalecer sobre o direito 

produzido pelos Estados-membros; e, por fim, v) Subsidiariedade: corresponde ao dever da União atuar 

dentro dos limites estabelecidos pelos tratados de integração, limitando-se a atuar somente nos casos em 

que os Estados-membros não o possam fazer de forma satisfatória a atingir os interesses da União. 

NEUSTEIN, Fernando e SILVA, Beatriz. O princípio da primazia do direito comunitário e o déficit 

democrático na União Européia. In: PIOVESAN, Flávia (Org.). Direitos Humanos, Globalização 

Econômica e Integração Regional: Desafios do Direito Internacional Constitucional. São Paulo: Max 

Limonad, 2002, p. 369. 
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único exemplo de direito comunitário existente, atualmente, no mundo. Menezes aponta 

que as fontes normativas do direito comunitário representam um fator essencial para o 

progresso da experiência integracionista européia. Isso ocorre, pois novas fontes 

normativas, distintas das fontes normativas do direito internacional, foram produzidas, 

tendo em vista as características essenciais do direito comunitário como a primazia, 

subsidiariedade e aplicação direta.
79

 

O ordenamento jurídico comunitário é composto por fontes primárias, também 

chamadas de originárias, por fontes secundárias ou derivadas, e, por fim, de 

jurisprudência e princípios gerais do direito. A seguir, serão examinadas, de forma 

sucinta, as fontes originárias e derivadas do direito comunitário. 

As fontes originárias ou primárias do direito comunitário são os atos jurídicos 

inovadores, desvinculados de qualquer fundamento jurídico anterior. Consistem tanto 

nos tratados que originaram e sistematizaram o fundamento jurídico da União Européia, 

quanto nos seus anexos, revisões e protocolos.
80

 

Por sua vez, as fontes derivadas ou secundárias do direito comunitário 

consistem no conjunto de atos jurídicos adotados pelos órgãos da Comunidade, nos 

limites de sua competência, que foi estabelecida pelos tratados instituidores do bloco
81

. 

Tais atos podem assumir a forma de atos administrativos ou jurisdicionais e podem ter 

natureza vinculante ou não vinculante, a depender da obrigatoriedade de seu 

cumprimento pelos Estados-partes. São eles os regulamentos, as diretivas, as decisões e 

as regulamentações ou pareceres. 

Os regulamentos, nos termos do artigo 189 do Tratado das Comunidades 

Européias, possuem caráter geral, são obrigatórios e diretamente aplicáveis aos Estados-

partes, ou seja, correspondem às leis do direito interno. Os regulamentos são editados 

pelas instituições comunitárias e conferem direitos e impõem obrigações de forma geral 

e abstrata, devendo ser imediatamente aplicados por todos os Estados-partes e seus 

                                                             
79 MENEZES, Wagner. Op cit, p. 163-165 
80 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Op cit. 
81 O artigo 189.o do Tratado de Roma dispõe expressamente sobre as fontes derivadas do direito 

comunitário: “Para o desempenho das suas atribuições e nos termos do presente Tratado, o Parlamento 

Europeu, em conjunto com o Conselho, o Conselho e a Comissão adotam regulamentos e diretivas, 

tomam decisões e formulam recomendações ou pareceres.” 
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cidadãos. Além disso, os regulamentos dispensam qualquer tipo de ratificação pelos 

Estados-partes e a sua entrada em vigor é simultânea para todos os países do bloco.
 82

 

As diretivas consistem em atos normativos comunitários, capazes de vincular o 

Estado-parte destinatário quanto ao resultado a alcançar, deixando, no entanto, às 

instâncias nacionais a competência quanto à forma e os meios.
83

 A vinculação dos 

Estados-partes dá-se em relação à obrigatoriedade de seu cumprimento e aos fins 

objetivados. Contudo, são as instâncias nacionais as responsáveis por estabelecer os 

critérios relativos à forma e aos meios de implementação da regra que será colocada em 

vigor. Diz-se, assim, que a diretiva possui efeito direto e não aplicabilidade direta, pois 

dependerá do ato normativo do Estado-parte para ter pleno vigor. O objetivo das 

diretivas é a harmonização das legislações dos Estados-partes no tocante à determinada 

matéria.
84

 

As decisões, por outro lado, são obrigatórias em todos os seus elementos, 

vinculando apenas os destinatários que designar.
85

 Afere-se, assim, que as decisões não 

possuem caráter geral e são produzidas não somente para os Estados, mas também para 

os particulares, pessoas físicas e jurídicas. As decisões apenas produzirão efeitos após a 

notificação de seus destinatários e constituirão título executivo, nos termos do artigo 

192 do Tratado de Roma.
86

 

Por fim, as recomendações e os pareceres não vinculam os Estados-partes em 

relação ao seu conteúdo, mas configuram declarações que aconselham um determinado 

comportamento, sem haver, entretanto, vinculação jurídica dos seus destinatários.
87

 A 

importância das recomendações e pareceres tem aumentado conforme a integração 

avança. Isso ficou claro, especialmente, com a entrada em vigor do Tratado de 

Amsterdã, em 1999, quando foi ampliada a influência de alguns órgãos comunitários 

relativamente à emissão de pareceres, como o Parlamento Europeu.
88

 

                                                             
82 Artigo 189.o, do Tratado de Roma. 
83 Artigo 189.o, do Tratado de Roma. 
84 MENEZES, Wagner. Op cit, p. 167. 
85 Artigo 189, do Tratado de Roma. 
86 O artigo 192 do Tratado de Roma dispõe expressamente que “as decisões do Conselho ou da Comissão 

que imponham uma obrigação pecuniária a pessoas que não sejam Estados constituem título executivo.” 
87 Artigo 189.o, do Tratado de Roma. 
88 MENEZES, Wagner, Op cit, p. 168-169. 



Capítulo 2 

O direito constitucional comum como resposta ao enfraquecimento do 

Estado-nação europeu 

 

 

 

 

 

 

1) De uma nova interpretação da soberania estatal ao direito constitucional 

europeu 

Viu-se no capítulo primeiro que com a globalização surgiu uma nova maneira 

de se interpretar a soberania estatal e o papel do Estado-nação na sociedade 

internacional. Algumas das conseqüências desse fenômeno foram o desenvolvimento da 

integração regional, marcada pela formação de blocos econômicos, e o surgimento do 

direito comunitário. O presente capítulo, partindo dessa premissa, busca apresentar o 

marco teórico da Constituição pluralista e seus desenvolvimentos na forma do Estado 

Constitucional Cooperativo e do direito constitucional comum, como respostas ao 

enfraquecimento do Estado-nação europeu.  

Inicialmente, será analisado o esvaziamento do poder do Estado-nação europeu 

e o conseqüente déficit democrático europeu. Em seguida, como uma resposta a este 

novo papel do Estado-nação, adentraremos na tese de Peter Häberle sobre o pluralismo 

constitucional, que oferece uma nova visão do Estado constitucional, a qual se 

desenvolve nas noções de Estado Constitucional Cooperativo e de direito constitucional 

comum.  

Após, indagaremos se é possível existir uma Constituição para um ente 

supranacional, diferente de um Estado. Para isso, utilizaremos as lições de Dieter 

Grimm, fazendo um contraponto ao entendimento de Habermas. Por fim, apresentar-se-

á a sistemática de aplicação das normas supranacionais nos ordenamentos jurídicos 

nacionais, representada pelo princípio da subsidiariedade.  
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2)  O enfraquecimento do Estado-nação europeu  

 

Como visto anteriormente, a globalização e o aumento das relações inter-

estatais diminuíram o caráter centralizador do conceito tradicional de Estado-nação, 

além da sua capacidade de gerenciar e controlar de forma absoluta tudo o que ocorre em 

suas fronteiras. Viu-se, ademais, que uma das conseqüências da globalização foi a 

intensificação do processo de regionalização, marcado pela formação de blocos 

econômicos e a integração regional. Focando o estudo na União Européia, Habermas 

analisa o modelo europeu de integração e o processo de transição pelo qual esta passou 

com base em dois aspectos específicos: os cidadãos europeus e a relação existente entre 

estes e a União Européia.
89

 Um dos pontos de destaque nesta análise diz respeito à 

questão democrática. Segundo o autor, existem quatro pré-requisitos que devem ser 

preenchidos para que os cidadãos possam regular democraticamente o seu convívio em 

sociedade e influenciar politicamente as condições de vida desta sociedade. Tais 

requisitos são a existência de um aparelho político competente que auxilie na 

implementação de decisões obrigatórias que atinjam a coletividade; a definição clara do 

caráter auto-referencial da auto-determinação e da auto-influenciação política do sujeito 

coletivo, pois sem esta definição não é possível atribuir-lhe decisões coletivas com 

caráter obrigatório; a existência de uma coletividade de cidadãos passível de ser 

mobilizada em favor da participação em processos de formação política da opinião e 

vontade buscando o bem-estar comum; e, finalmente, a existência de um contexto 

econômico e social no qual uma administração programada democraticamente possa 

produzir serviços legítimos de organização e direcionamento. 

O autor assevera que desde o final do século XIX o Estado-nação produz uma 

solidariedade abstrata em estranhos, que os une através de um simbolismo cultural de 

povo e, principalmente, por meio da idéia de cidadão, satisfazendo, assim, a exigência 

de participação de seus membros. A globalização, ao surgir, alterou esta sistemática e o 

entrosamento que existia entre Estado, sociedade e economia foi afetado. Além disso, 

em razão da imigração, e a conseqüente segmentação cultural, a composição 

                                                             
89 HABERMAS, Jürgen. A era das transições. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 105. 
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relativamente homogênea da população restou afetada, prejudicando, também, o 

fundamento pré-político da integração dos cidadãos. 
90

 

Outrossim, Habermas aduz que a globalização também é responsável por 

fundir sociedade, economia e Estado fazendo com que atualmente, os Estados se 

encontrem inseridos nos mercados, e não o contrário, como antes. Essa superação das 

fronteiras vivenciada pela economia, pela sociedade e pela cultura, volta-se para os 

sistemas estatais. Estes, por possuírem como base o território, são ameaçados em suas 

condições de existência, em razão da separação entre política, sistema jurídico, 

economia e tradições.
 
Com isso, ao transpor as fronteiras nacionais de forma similar à 

economia, o Estado-nação tradicional sofre uma diminuição não só de sua autonomia, 

mas também de sua substância e legitimidade democrática. Esse enfraquecimento do 

Estado-nação na União Européia, segundo o autor, se manifesta principalmente em 

razão do déficit democrático existente na União Européia. Este déficit origina-se do fato 

de que a União Européia é marcada por uma contradição, visto ser uma organização 

supranacional sem Constituição própria, tendo por base contratos de direito 

internacional público e não constituindo, portanto, um Estado.
91

 

Em se tratando de legitimação democrática, é possível dizer que há déficit de 

legitimação quando o grupo que participa das decisões democráticas não coincide com o 

grupo atingido por estas mesmas decisões.
92

 Assim, quanto maior a importância e a 

freqüência das decisões tomadas por meio de negociações entre os Estados, menor a 

possibilidade de os Estados participarem dessas decisões e manifestarem sua opinião e 

vontade. O que ocorria na União Européia é que as decisões tomadas pela Comissão e 

pelo Conselho de Ministros, bem como as decisões do Tribunal Europeu, intervinham 

de forma cada vez mais profunda nas relações dos Estados-partes. 
93

 

Com isso, o Poder Executivo Europeu possuía a prerrogativa de impor suas 

decisões independentemente da aceitação dos governos dos Estados-partes. De igual 

forma, o Parlamento Europeu, cujos membros advêm de voto popular, não era dotado 

de competências que lhe permitiam decidir com legitimidade democrática, já que não 

possuía todas as competências que são, em regra, atribuídas às assembléias 

                                                             
90 Idem, p. 104-107. 
91 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: Estudos de teoria política. 3ª edição. São Paulo: Loyola, 

2007, p. 183. 
92 HABERMAS, Jürgen. Op cit, 2003, p. 107. 
93 HABERMAS, Jürgen. Op cit, 2007, p. 183. 
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parlamentares dos Estados-membros. Assim, ainda que o Parlamento possuísse seus 

membros eleitos por meio de votação direta, a sua efetiva atuação diante de questões 

cruciais era bastante restrita, quando não simplesmente consultiva. Ou seja, os órgãos 

executivos da Comunidade não eram órgãos de um Estado constituído por um ato da 

vontade dos cidadãos europeus unidos.  

É possível concluir, portanto, de forma sucinta, que o déficit democrático 

europeu decorria da carência da participação, direta ou indireta, dos cidadãos nos 

processos de decisão da União Européia. Os órgãos responsáveis pela tomada de 

decisões
94

 não possuíam membros eleitos diretamente pela população. Por outro lado, o 

Parlamento Europeu possuía a representação popular, contudo, suas decisões eram 

dotadas de caráter meramente consultivo. Isto implicava numa feição eminentemente 

técnica, e não política, das decisões que eram tomadas dentro da estrutura européia e na 

conseqüente carência de legitimidade democrática dos órgãos do Poder Executivo 

Europeu.
95

 Com o Tratado de Lisboa, de 2007, a forma de atuação do Parlamento 

Europeu foi modificada, com o intuito de solucionar este problema, como se verá 

adiante. 

 

3)  Da Constituição pluralista ao Estado Constitucional Cooperativo 

Com o aprofundamento da integração na União Européia e a criação de um 

modelo supranacional, começou-se a discutir acerca da hipótese de criação de uma 

Constituição para a União Européia. Partindo-se da noção de Constituição pluralista, 

defendida por Peter Häberle, este tópico analisará as teses do Estado Constitucional 

Cooperativo e do direito constitucional comum europeu, até chegar-se ao processo de 

constitucionalização da União Européia, e, por fim, à relação entre o princípio da 

subsidiariedade e Constituição. 

Mas para que se possa apresentar a teoria da Constituição pluralista, é 

necessário, antes de tudo, expor os conceitos de possibilismo constitucional, bem como 

a tríade da realidade, possibilidade e necessidade. O pensamento possibilista implica em 

                                                             
94 Quais sejam: Conselho Europeu, Conselho de Ministros, Comissão das Comunidades Européias e 

Tribunal de Justiça. 
95 NEUSTEIN, Fernando e SILVA, Beatriz. Op cit, p. 379-380.  
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pensar “em e desde outras alternativas”
96

, consistindo em um conceito que está sempre 

em mudança, aberto
97

 a qualquer outro leque de possibilidades mais amplas.  

Para Häberle, uma das formas de manifestação do pensamento possibilista dá-

se mediante a interpretação no processo constitucional, devendo o cidadão ser também 

intérprete da Constituição (não apenas oferecendo legitimação através de eleições).
98

 

Assim, o possibilismo constitucional tem a Constituição como um processo político, um 

projeto em desenvolvimento contínuo, oferecendo abertura à introdução de novos 

participantes no processo de interpretação constitucional. Com isso, a interpretação 

constitucional torna-se uma ferramenta de democratização constitucional, possibilitando o 

acesso de todos os interessados como força ativa do processo de decisão judicial.99 

Assim, para o autor, na res publica do denominado Estado Constitucional 

existe um ethos jurídico específico do pensamento em alternativa, que contempla a 

realidade e a necessidade, sem se deixar dominar por elas. O pensamento do possível ou 

o pensamento pluralista de alternativas amplia o seu horizonte para “novas” realidades, 

para o fato de que a realidade de hoje pode corrigir a de ontem, especialmente a 

adaptação às necessidades do tempo de uma visão normativa, sem que seja necessário 

considerar o novo como melhor.
100

 

Sob uma perspectiva procedimental, Häberle entende que primeiramente deve-

se investigar a realidade, consistindo esta na forma como o Direito Constitucional se 

apresenta, para depois buscarem-se as possibilidades alternativas, as quais devem ser 

                                                             
96 HÄBERLE, Peter. Op cit, 2002, p. 62.  
97 Häberle, partindo da idéia de Popper de sociedade fechada e sociedade aberta, entende que a tradicional 

teoria da interpretação constitucional “esteve vinculada a um modelo hermenêutico fechado, da qual os 

participantes, se não únicos, os principais, seriam os Juízes e os órgãos tradicionalmente aptos a intervir 

no processo judicial”. Propõe, dessa forma, a ampliação do debate constitucional, substituindo a 

democracia do povo, que atua legitimando o processo de eleições, pela democracia do cidadão, orientada 

pelo pluralismo político, que age oferecendo novas formas de interpretar a Constituição. BALTAZAR, 

Antônio Henrique Lidemberg. Jurisdição Constitucional e pluralismo no pensamento de Peter 

Häberle. Disponível em: <http://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/index.php/cadernovirtual/ 

article/viewFile/34/11>. Acesso em: 10 jan. 2010. 
98 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional – a sociedade aberta dos intérpretes da 

Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e „procedimental‟ da Constituição. Tradução 

Gilmar F. Mendes. Porto Alegre: Safe, 1997, p. 36-37.  
99 BALTAZAR, Antônio. Op cit. 
100 VALE, André Rufino do. A influência do pensamento de Peter Häberle no STF. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2009-abr-10/pensamento-peter-haberle-jurisprudencia-supremo-tribunal-fede 

ral>. Acesso em: 12 jan. 2010. 
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valoradas para que se encontrem as necessidades. São, portanto, etapas de pensamento 

que sucedem umas às outras e que se autolimitam mutuamente.
101

  

Dessa forma, o conteúdo, vigência e transformação das normas jurídicas
102

, 

bem como seus respectivos limites, somente podem deduzir-se da tríade aberta do 

pensamento possibilista, realista e necessário. E estas três formas de pensamento 

também atuam conjuntamente na criação das normas.
103

 Todo problema jurídico 

discutido deverá, sobretudo, estabelecer uma “dosagem correta” de cada um dos três 

componentes.
104

 Partindo desse pensamento em alternativa, chegamos à noção de 

Constituição pluralista. 

Em entrevista com Francisco Balaguer Callejón, Häberle afirma que “entender 

a Constituição como pluralismo pressupõe a clarificação do conceito de pluralismo: é a 

representação de uma diversidade de interesses e idéias”.
105

 Pluralismo significa o 

alcance da maior medida possível de liberdade pública e privada, inclusive para as 

críticas
106

. Não se pode provar que uma determinada teoria ou norma constitucional é a 

“correta”, mas é possível criticá-las
107

, analisando-se as suas possibilidades e 

necessidades. 

Atualmente, fomenta-se o pluralismo constitucional por meio da chamada 

“Constituição pluralista” em três áreas específicas, quais sejam a nacional, a regional 

(ou federalizada) e na abertura do Estado constitucional à comunidade internacional.
108

 

Para os fins propostos neste trabalho, de realizar um estudo sobre os processos de 

integração regional, cabe tecer algumas considerações sobre duas dessas áreas, a 

nacional e a internacional. 

No plano nacional, evidencia-se que os conceitos de nação e nacional vêm 

ganhando destaque e muito se debate acerca da identidade nacional de cada país. 

                                                             
101 HÄBERLE, Peter. El estado constitucional. Tradução de Hector Fix-Fierro. Cidade do México: 

Universidad Nacional Autônoma de México, 2003, p. 55.  
102 Cabe frisar que a norma jurídica não se perde na tríade, pelo contrário, sem normas jurídicas não é 

possível o pensamento jurídico das possibilidades, necessidades e realidades, visto que se devem 

delimitar os fatores reais, possíveis e necessários a partir da norma. As normas são um veículo para o 
pensamento tridimensional e, como tais, imprescindíveis. Idem, p. 57. 
103 Idem, p. 55. 
104 HÄBERLE, Peter. Op cit, 2002, p. 78. 
105 VALADÉS, Diego (Org). Op cit, 2009, p. 46. 
106 HÄBERLE, Peter. Op cit, 2002, p. 116, 
107 Häberle utiliza Popper e seu racionalismo crítico como marco filosófico de seu trabalho. O 

racionalismo crítico se baseia na premissa de oferecer afirmações e submetê-las a críticas, procedimento 

conhecimento como trial and error. Idem, p. 62. 
108 Idem, p. 121. 
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Questiona-se se nação e Estado constitucional são conceitos idênticos. Häberle entende 

que o Estado-nação já não serve como referencial para o Estado constitucional, tendo 

em conta o nível de desenvolvimento alcançado por este último.
109

 Já no plano 

internacional, a abertura do Estado constitucional à comunidade internacional, a qual se 

deu, por exemplo, através dos pactos internacionais de direitos humanos, fez nascer uma 

“comunidade internacional de Estados constitucionais”, que buscou a criação de um 

“Estado-nação supraestatal”
110

, de forma a conferir um condicionamento estatal ao 

supraestatal.
111

  

A partir desta nova visão do Estado constitucional e de sua abertura a outros 

Estados, Peter Häberle propõe a tese do Estado constitucional cooperativo. Para ele, o 

modelo que conhecemos do Estado Constitucional
112

 ocidental livre e democrático não 

é imutável; pelo contrário, é o produto de diversos séculos nos quais se formou o 

conjunto de elementos estatais e democráticos e de direitos fundamentais, conjunto este 

que continuará sendo alterado e desenvolvido ao longo do tempo.
 113

 

Como visto anteriormente, observa-se um crescente entrelaçamento entre os 

Estados Constitucionais e a ordem internacional, resultando na proposta de Estado 

Constitucional Cooperativo. Para o autor, o Estado Constitucional ocidental atualmente 

é de estrutura aberta, interna e externamente. Essa estrutura é garantida pela democracia 

pluralista, pelos direitos fundamentais, pela divisão dos poderes e por um Poder 

Judiciário independente.
114

 

As causas da evolução até o Estado constitucional cooperativo são muitas e 

complexas, mas dois fatores destacam-se em primeiro plano, sendo eles o sociológico-

econômico e o ideal-moral. Sobre o primeiro, se o “Estado Europeu” é proveniente da 

economia e da necessidade de aprimorar as relações comerciais criando-se um bloco 

econômico, o mesmo pode ser dito com mais razão ainda acerca do Estado 

                                                             
109 Idem.  
110 No mesmo sentido HABERMAS, Jürgen. Op cit, 2003, p. 105. 
111 HABERMAS, Jürgen. Op cit, 2007, p. 124-125. 
112 “O conceito Estado Constitucional” somente pode ser esboçado aqui como o Estado em que o poder 
público é juridicamente constituído e limitado através de princípios constitucionais materiais e formais: 

Direitos Fundamentais, Estado Social de Direito, Divisão de Poderes, independência dos Tribunais, - em 

que ele é controlado de forma pluralista e legitimado democraticamente. É o Estado no qual o (crescente) 

poder social também é limitado através da „política de Direitos Fundamentais‟ e da separação social de 

poderes. O Estado Constitucional é o tipo ideal de Estado da „sociedade aberta‟. A abertura tem, também, 

uma crescente dimensão internacional ou „supranacional‟ – dela faz parte a responsabilidade”. 

HÄBERLE, Peter. Op cit, 2007, p. 1-2 
113 Idem, p. 6. 
114 Idem, p. 2 



43 
 

constitucional cooperativo, o qual é efeito e causa das inter-relações econômicas, 

intensificadas pela globalização.
115

  

Já o fator ideal-moral
116

 da evolução para o Estado constitucional cooperativo é 

fruto da proteção aos direitos humanos e fundamentais, que, na sociedade aberta, 

remetem não apenas aos “seus cidadãos”, mas também “ao outro”, o estrangeiro e os 

outros Estados com suas sociedades.
117

 Esse aspecto ideal-moral fica expresso por meio 

de disposições constitucionais tais como “cooperação internacional”, “solidariedade”, 

“paz no mundo”, e se manifesta através de uma responsabilidade comum dos Estados 

para com toda a humanidade. 
118

 

O Estado constitucional cooperativo vive, assim, de redes de cooperação, 

sendo necessário, dessa maneira, desenvolver-se uma cultura e consciência desta 

cooperação – no sentido da internacionalização da sociedade, da rede de dados, da 

esfera pública mundial e da legitimação da política externa.
119

 Dessa forma, para 

Häberle, Estado constitucional cooperativo consiste no Estado que encontra sua 

identidade não só no seu plano interno, mas também no direito internacional e na 

interligação das relações supranacionais e internacionais, focando na cooperação, 

responsabilidade e solidariedade internacionais.
120

  

No entanto, apesar de a idéia de cooperação parecer bastante positiva, Gilmar 

Mendes ressalta que ainda que no plano internacional a cooperação entre os Estados 

consista em mera coordenação e ordenamento para a coexistência pacífica, 

simplesmente delimitando os âmbitos das soberanias nacionais, na perspectiva do 

direito constitucional nacional esta cooperação, por si só, pode enfraquecer os limites 

                                                             
115 HÄBERLE, Peter. Op cit, 2003, p. 67-68. 
116 Neste sentido, acentua Gilmar Mendes que “no que se refere ao aspecto ideal-moral, não se pode 
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na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Observatório da Jurisdição Constitucional, Brasília, p. 

01-33, 2009.  
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118 HÄBERLE, Peter. Op cit, 2007, p. 3. 
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entre o interno e o externo, fazendo prevalecer o direito comunitário sobre o direito 

interno.
121

 

Percebe-se, assim, que, por um lado, a possibilidade da cooperação oferece 

grandes oportunidades e desafios: os elementos constitutivos do Estado constitucional, 

tais quais os procedimentos democráticos, a independência da jurisdição e os direitos 

humanos, podem ser “exportados” com o objetivo de constituir a comunidade dos 

Estados. De outro lado, alguns perigos derivam da “importação” de outros elementos: o 

Estado constitucional, no que toca aos seus elementos dogmáticos enquanto Estado de 

direito, acaba por correr o risco de colocar em perigo a sua identidade, mesmo que 

aberta à mudança.
122

  

Com isso, pode ocorrer de o Estado Constitucional perder sua identidade nas 

questões monetárias, havendo atrito entre diferentes modelos econômicos 

constitucionais, ou mesmo no entrelaçamento com Estados não-constitucionais, assim 

como com organizações multinacionais e privadas. No entanto, é possível também a 

concorrência positiva entre os Estados, no que tange aos elementos substituíveis do 

conceito de Estado Constitucional de cada um, em busca do melhor “modelo” de 

estatalidade constitucional cooperativa.
123

 

Dessa forma, os próprios elementos do Estado constitucional tornam-se os 

responsáveis por apontar o modelo de cooperação internacional. Ou seja, os 

“procedimentos de concretização das democracias, a independência da jurisdição - 

principalmente da jurisdição constitucional - e os mecanismos de proteção interna e 

externa dos direitos humanos” são fundamentais para a consagração do modelo de 

cooperação interestatal.
124

  

O Estado constitucional cooperativo faria parte, assim, de uma “comunidade 

universal de Estados constitucionais”, em um cenário no qual os Estados constitucionais 

não existem mais para si mesmos, mas como referências para os outros Estados 

constitucionais membros da comunidade. Com isso, o modelo de cooperação evita que 

os Estados constitucionais percam as suas características constitucionais, ao mesmo 

tempo em que oferece oportunidades para o intercâmbio no plano internacional. A 

ordem internacional influencia de forma direta a soberania do Estado nacional, o qual, 
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em razão dessa influência, não é mais soberano, nos moldes clássicos, mas, sim, 

cooperativo.
125

  

Contudo, é necessário cuidado ao tratar do Estado Constitucional Cooperativo 

enquanto uma possível forma de “Estado Federal mundial”. Segundo Häberle, o Estado 

Constitucional cooperativo indica algumas pré-formas de estruturas federais, entretanto, 

a idéia de “Estado Federal mundial” não passa de uma utopia. O Estado Constitucional 

cooperativo é fruto da cooperação com outros Estados, comunidades de Estados e 

organizações internacionais, e representa uma continuidade à “constituição” do Direito 

Internacional Comunitário sem perder, todavia, a sua própria identidade.
126

 

Pode-se afirmar, por conseguinte, que o Estado constitucional, compreendido 

como Estado constitucional cooperativo, é um projeto universal, independente da 

diversidade tipológica entre os países e das diferenças entre suas culturas nacionais.
127

 

Esta referência que o Estado constitucional apresenta ao mundo torna-se uma parcela da 

noção de si mesmo, “como espelhos a refletir imagens uns dos outros para a 

identificação de si próprios”.
128

 Segundo Häberle, a manifestação desse fenômeno 

ocorrerá através dos princípios gerais do direito, ou da internacionalização dos direitos 

humanos universais, na forma de uma política exterior em favor dos direitos humanos, 

como aquelas de objetivos educacionais, paz mundial, proteção ao meio ambiente, 

amizade, cooperação e ajuda ao desenvolvimento e ajuda humanitária.
129

 

Uma questão importante relativa ao Estado Constitucional Cooperativo diz 

respeito às fontes jurídicas. A idéia de monopólio das fontes jurídicas pelo Estado perde 

sentido ao se tratar de Estado Constitucional Cooperativo, visto que este é aberto, de 

maneira escalonada, a procedimentos internacionais ou de Direito Internacional de 

legislação, assim como a processos de interpretação. As ordens jurídicas nacionais e 

internacional se influenciam reciprocamente. Enquanto as estruturas jurídicas dos 

diversos Estados influem no processo de formação do Direito Internacional até mesmo 

no reconhecimento do que sejam “princípios gerais de direito”, as regras e princípios do 

                                                             
125 Idem. 
126 HÄBERLE, Peter. Op cit, 2007, p. 9 
127 MENDES, Gilmar. Op cit. 
128 Idem.  
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Direito Internacional possuem reflexos no direito interno de cada Estado. Em função 

disso, Häberle aduz que a sociedade aberta dos intérpretes torna-se internacional.
130

 

Outrossim, cabe mencionar que a constitucionalização do direito comunitário 

avançou especialmente na Comunidade Européia. A realização dos objetivos do Tratado 

de Roma, principalmente no que tange à integração econômica e social, dependeu da 

abdicação parcial da soberania por parte dos Estados-partes em prol da comunidade. De 

igual maneira, para que se constituísse o Parlamento Europeu, foi necessário distanciar-

se da idéia clássica de soberania nacional para que houvesse o entrelaçamento entre as 

competências do ente supranacional e as competências dos Estados-membros.
131

 

Em suma, o Estado Constitucional cooperativo se caracteriza pela abertura dos 

Estados Constitucionais para as relações internacionais, seja para receber influência da 

ordem jurídica internacional, seja para promover os direitos humanos de forma global e 

cooperativa. Assim, no Estado Constitucional cooperativo, o Estado encontraria a sua 

identidade não apenas no seu plano interno, mas também no direito internacional e no 

entrelaçamento das relações internacionais e supranacionais, principalmente através da 

cooperação, responsabilidade e solidariedade internacionais.
132

 Ele consiste, assim, em 

uma forma de desenvolvimento do Estado Constitucional nacional, representando a 

resposta jurídico-constitucional à globalização e à mudança do direito de coexistência 

internacional para o direito de cooperação na comunidade de Estados. 

Por fim, regionalmente, vislumbra-se uma realidade mais concreta de Direito 

Constitucional cooperativo no âmbito da União Européia, onde o ente supranacional 

possui identidade e objetivos próprios, para os quais cada um dos Estados-nação 

coopera, de forma conjunta com os demais. Além disso, há uma cessão parcial da 

soberania de cada Estado em prol do ente supranacional, para uma melhor concretização 

dos objetivos visados pelo bloco. 

4)   Breves considerações sobre os conceitos formal e material de Constituição  

Antes de se analisar a tentativa de constitucionalização da União Européia, 

cabe estabelecer uma distinção entre Constituição nos sentidos formal e material. Em 

seu texto clássico, Lasalle questiona: o que é uma Constituição? Qual a diferença entre 
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uma Constituição e uma lei? Conclui o autor que as Constituições escritas não têm valor 

e não resistirão ao tempo, sendo meras "folhas de papel", se não exprimirem os fatores 

de poder que preponderam na realidade social.
133

 

Segundo Bonavides, os constitucionalistas modernos respondem à pergunta do 

que é uma Constituição de duas formas distintas: sustentando, com o positivismo, uma 

teoria formal de Constituição, ou abraçando a teoria material da Constituição.
134

 

A teoria formalista entende a Constituição meramente como técnica de 

organização do poder e exteriorização formal de direitos. Isso ocorre, pois, para essa 

corrente, o Estado constitucional é regido por normas jurídicas, de forma que a 

aplicação do direito torna-se tão somente uma operação lógica de subsunção. Reprime-

se, assim, o sentido criador e modificador presente no “espírito da Constituição”, que é 

dinâmico e flexível, para reduzir a modificação de preceitos constitucionais tão somente 

à via formal. Para a teoria formalista, a norma fundamental é a responsável por produzir 

e legitimar todo o sistema jurídico, hierarquizando abaixo de si, em variados graus, as 

diferentes normas jurídicas do sistema.
135

 Um exemplo de Constituição em sentido 

formal é a Constituição Brasileira de 1988, caracterizada por sua hierarquia normativa, 

pela rigidez das normas constitucionais e pela possibilidade de controle judicial das 

normas constitucionais, exercido pelo Supremo Tribunal Federal.  

Trazendo a noção de Constituição formal ao contexto da União Européia, 

Galindo entende que a possibilidade das normas comunitárias sofrerem controle de 

constitucionalidade pelos ordenamentos jurídicos estatais não favorece a idéia de um 

ordenamento jurídico escalonado, no qual a Constituição se encontre no topo, acima de 

todas as normas. Assim, seria difícil imaginar a existência de uma Constituição européia 

nesse sentido formal. 
136

 

Por sua vez, a teoria material da Constituição aduz que a Constituição é a 

representação da unidade política de um povo, sendo capaz de introduzir novas formas 

fundamentais de organização na sociedade. Antes de haver normatividade, há uma 
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decisão política fundamental do titular do poder constituinte, que, em uma democracia, 

é o povo. A Constituição em seu sentido material é mais do que uma lei ou norma, mas 

consiste nas decisões políticas fundamentais, a serem consideradas pela jurisprudência, 

juízes e tribunais. Por essa razão, Constituição no sentido material não se confunde com 

leis da Constituição. Estas podem ser suspensas ou invalidadas, ao passo que a 

Constituição é intangível.
137

 Como veremos, Dieter Grimm entende que a União 

Européia não é capaz de ter uma Constituição visto lhe faltar um povo europeu, capaz 

de dar a si mesmo uma Constituição, não existindo uma vontade do povo da União, 

mas, sim, dos Estados-partes.
138

 

A Declaração dos direitos do homem e do cidadão, de 1789, também oferece, 

em seu artigo 16, um conceito de Constituição material segundo o qual toda a sociedade 

em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos 

poderes, não tem Constituição. Exemplificando o conceito de Constituição em sentido 

substancial, tem-se a Constituição do Reino Unido, formada por normas que 

regulamentam a organização do Estado e por cartas de direitos fundamentais dos 

cidadãos.
139

 Apesar de nela inexistir supremacia hierárquica dos atos constitucionais em 

relação aos demais atos do Parlamento, possibilidade de controle judicial da 

constitucionalidade das leis, ou mesmo dispositivos constitucionais imutáveis, como as 

cláusulas pétreas brasileiras, em termos substanciais, a Constituição britânica é 

conhecida por ser ainda mais rígida do que algumas constituições formalmente 

classificadas como rígidas.
140

 

Contudo, para Galindo, este conceito também não se adéqua à União Européia, 

visto que não só a separação dos poderes dos órgãos comunitários sempre foi bastante 

desigual, mas também pois o Parlamento europeu, que constitui o único órgão 

comunitário com legitimação democrática, era dotado de poucas atribuições.
141
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Conforme se verá adiante, com o Tratado de Lisboa essas questões sofreram reformas, 

especialmente no que tange ao Parlamento europeu. 

 

5) O direito constitucional comum europeu e a possibilidade de uma Constituição 

para a União Européia 

Vimos anteriormente que o fenômeno da globalização causou um significativo 

aumento na complexidade das relações sociais, trazendo como uma de suas 

conseqüências a formação de blocos econômicos e a integração regional. Nesse 

contexto, em 1957, começa a ser consolidada a noção de Comunidade Comum Européia 

por meio do Tratado de Roma.  

Com o desenvolvimento da Comunidade Comum Européia, passou-se a exigir 

não só o desenvolvimento de instituições comunitárias, tais como a Comissão, o 

Conselho, o Parlamento e a Corte Européia, mas também a criação de um mercado 

comum e, conseqüentemente, a coordenação de políticas econômico-sociais que 

integrassem os novos Estados-partes.
142

 

Por meio do Tratado de Maastricht, assinado em 1991, passou-se da 

Comunidade Européia à União Européia. Este tratado possuía três pilares: um pilar 

comunitário, o qual geria o mercado interno e as políticas comuns; um pilar da política 

externa e segurança e, por fim, um pilar de assuntos internos, o qual cooperava com a 

justiça e assuntos internos dos Estados, mediante o princípio da subsidiariedade.
143

 

O aprimoramento do modelo comunitário existente na União Européia, a 

intensificação do processo de integração e a própria noção de Estado Constitucional 

cooperativo trazem com si questionamentos a respeito de uma possível 

constitucionalização da própria União Européia. Seria possível existir uma Constituição 

sem Estado? Qual é o procedimento de aplicação das normas comunitárias nos 

ordenamentos jurídicos dos Estados-partes e qual a sua relação com as Constituições 

estatais? A seguir, buscamos oferecer uma resposta a essas questões. 

Em 1991, Peter Häberle propõe a tese do “direito constitucional comum 

europeu”, partindo das noções de um direito civil comum europeu, o qual buscou acabar 
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com o “monopólio estatal” das fontes do direito. Este direito constitucional comum 

europeu compreenderia a dignidade humana, a divisão dos poderes, o princípio do 

Estado de direito, o princípio da igualdade, como proibição de arbitrariedade, e a 

democracia.
 
Uma das principais características do direito constitucional comum europeu 

consiste em “sua historicidade que supera as fronteiras nacionais
144

,
 
bem como em seus 

princípios, que lhe permitem abrir-se para o futuro”.
145

  

O direito constitucional comum europeu é formado, em suma, pelos "princípios 

constitucionais particulares" que se tornam comuns aos diversos Estados nacionais 

europeus, aparecendo tanto nas constituições dos Estados nacionais, quanto no Direito 

consuetudinário constitucional dos mesmos.
146

 Para Baracho, alguns fatores impediram 

durante muito tempo o surgimento desses princípios, tais como o Estado nacional 

absoluto, a idéia de soberania presente no século XIX, bem assim a proximidade 

existente entre o Direito Constitucional e o Direito Político de cada nação. Essas 

circunstâncias, todavia, não impediram o desenvolvimento e a consolidação do direito 

constitucional comum europeu, tendo em vista a “transformação” do Estado Nacional 

em "Estado constitucional cooperativo".
147

 

Viu-se que este Estado constitucional cooperativo é caracterizado pela abertura 

da própria soberania a fundamentos baseados na constituição da sociedade aberta. 

Graças a isso, cada Estado nacional pode “seguir o seu próprio caminho”, e, ao mesmo 

tempo, continuar no contexto europeu. Não é objetivo do direito constitucional comum 

europeu “sufocar” o direito constitucional sui generis de cada nação, ao revés, pretende 

este colaborar em sua fundamentação, oferecendo elementos subsidiários quando for 

preciso.
148

 Frise-se, todavia, que esta renúncia parcial da soberania de cada Estado em 

favor do “poder comunitário” da Comunidade Européia é pressuposto para a realização 

dos objetivos de integração econômica, da política regional e social através de órgãos 

independentes de criação e aplicação do direito.
149

 

Para a elaboração dos conteúdos integrativos e constitucionais de cada país 

resta necessário examinar os textos e matérias que decorrem dos exemplos destes 
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princípios constitucionais "comuns" europeus. Estes princípios, cabe ressaltar, não 

pressupõem a criação de um “Estado europeu”, mas “captam determinantes que levam a 

um tipo de Estado assentado nos direitos humanos e na democracia”.
150

 Assim, em 

resumo, o direito constitucional comum europeu abrange uma parcela do Estado 

constitucional cooperativo, o qual se alimenta do pensamento do direito comum e dos 

princípios, sem pretensões de nivelar a pluralidade das culturas jurídicas nacionais.
151

 

Em termos práticos, a idéia de constitucionalismo surge na União Européia 

com o Tratado de Roma, assinado em 1957, o qual iniciou a idéia de formar uma 

Comunidade Comum Européia. O tratado foi qualificado pelo Tribunal Superior da 

União Européia como Constituição da Comunidade Européia, sem que existisse, ou 

sequer se planejasse um Estado. Afere-se, assim, que o termo Constituição não se 

relaciona ou implica na existência de um Estado, pensamento ratificado pelos Tratados 

de Maastricht e Amsterdam, que nada aduzem acerca da necessidade de existir um 

“Estado Europeu” para que se chegue a uma constitucionalização da Europa. Levando-

se em conta a os temas e normas presentes em ambos os “tratados constitucionais”, 

Valadés acredita que é possível falar de uma comunidade constitucional da União 

Européia. 
152

 

De mesma forma, Maliska observa que tanto o Tribunal Europeu como o 

Tribunal Constitucional Alemão usam do termo “Constituição” como expressão dos 

tratados internacionais
153

, de forma que os tratados representam a própria Constituição 

da União Européia.
154

 Apesar disto, muito se discutiu, e ainda se discute, acerca de uma 

Constituição propriamente dita para a Europa.
 155

  

Dieter Grimm entende que a exigência pela elaboração de uma Constituição 

Européia propriamente dita, no sentido dado pelas Revoluções Americana e Francesa, 

relaciona-se com a deficiência de legitimação democrática característica das relações 

supranacionais, o já mencionado chamado déficit democrático europeu.
156

 O autor 

alerta, contudo, que o termo “Constituição”, no sentido tradicional, relaciona-se aos 

fundamentos jurídicos dos Estados, ao passo que os Estados constroem suas relações 
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entre si através de tratados internacionais. Essa distinção permaneceu até o surgimento 

da União Européia, que a superou através da transferência de parcela da soberania dos 

Estados-partes para o ente supranacional, dotando as decisões da União Européia de 

efeito direto nos ordenamentos jurídicos dos Estados-partes.
 157

 

Historicamente, as Constituições, no sentido tradicional, estiveram ligadas à 

noção de Estado. Apesar de a União Européia ser dotada de direitos de soberania 

cedidos pelos próprios Estados-partes e de suas decisões possuírem efeito direto nas 

ordens jurídicas destes, ela não é um Estado. Todavia, ela dispõe de poderes que, 

tradicionalmente, apenas os Estados possuíam. As Constituições dos Estados-partes 

regulam apenas a forma pela qual os Estados transferem parcela de sua soberania ao 

ente supranacional. Essa soberania transferida e os direitos dela decorrente são 

regulados pelo direito comunitário, que possui suas próprias fontes.
158

 

Para Grimm, o direito ao qual a União Européia está vinculada é o direito 

comunitário primário, advindo dos tratados. São eles que constituem a comunidade, 

estabelecendo seus objetivos e diretrizes. Assim, tanto os tratados como as 

Constituições têm por objeto normas de direito público; no entanto, os órgãos da 

comunidade não possuem o direito de alterar as normas às quais se submetem. Somente 

através dos Estados se faz possível esta alteração do direito comunitário primário.
159

  

O autor assevera que a União Européia não deve ter uma Constituição 

propriamente dita, visto lhe faltar um povo europeu, capaz de dar a si mesmo uma 

Constituição. Na União Européia, a Constituição não é derivada da vontade do povo da 

União, mas, sim, dos Estados-partes. Além disso, não há um sistema partidário europeu 

ou mesmo movimentos sociais europeus. De igual maneira, o autor enfatiza a barreira 

dos diferentes idiomas e a ausência de um sistema de comunicação europeizado.
 160

 

Grimm entende, assim, que elaborar uma Constituição propriamente dita não é 

o caminho correto para que se democratize a União Européia. Isso, pois a modificação 

do caráter dos tratados, acrescentando os elementos que os separam de uma constituição 

propriamente dita, levaria a uma estatização da União Européia. Assim, poderia haver 

modificações nesta Constituição por decisão do legislador constitucional da União e não 

mais pela vontade unânime dos Estados-partes. De mesma maneira, a Constituição seria 
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capaz de decidir sobre dotação de meios financeiros, e mesmo sobre tributação, de 

forma independente dos Estados. Contudo, como a União Européia não é um Estado, 

apesar destas possibilidades conferidas por uma possível Constituição, o autor acredita 

que não haveria legitimidade democrática, tampouco possibilidade de controle das 

decisões da União por parte dos Estados-partes. Há, no entanto, a necessidade de 

manutenção da estrutura supranacional, e, para Grimm, o modelo atual dos tratados é 

satisfatório, não se devendo copiar a estrutura de Constituição pertencente aos Estados-

nação.
161

 

Habermas, por sua vez, acredita que a globalização expôs o Estado-nação a 

problemas que não são passiveis de resolução dentro de seu território e nem através de 

acordos realizados por Estados soberanos.
162

 Em razão disso, o autor entende que há um 

esvaziamento da soberania dos Estados-nação, de forma a se fazer necessário 

reestruturar e ampliar as capacidades de ação política supranacional.
 
Para que estas 

reestruturação e ampliação supranacionais possam acontecer, o autor afirma que o 

caminho rumo às sociedades supranacionais pode seguir o modelo histórico de 

Constituição dos Estados-nação. 

Buscando embasar tal pensamento, ele diferencia os conceitos de “Estado” e 

“nação”. O “Estado” pode ser compreendido do ponto de vista jurídico como um poder 

estatal soberano, interna e externamente. No que toca ao espaço, “Estado” 

compreenderia uma área delimitada, ou seja, o próprio território do Estado. Por fim, 

socialmente, “Estado” compreende o conjunto de seus integrantes, o seu povo.
163

 Com 

relação ao conceito de “nação”, para Habermas, politicamente, entende-se esta no 

mesmo sentido de “povo”. Todavia, também se entende “nação” como uma comunidade 

política possuidora de mesma língua, cultura ou história. Dessa maneira, a idéia de 

Estado-nação pressupõe dois processos distintos: de um lado, a formação de Estados, e 

de outro, a formação de nações. Foi apenas a partir do século XVIII que Estado e nação 

se fundiram, nascendo a idéia de Estado-nação.
164

 

Para o autor, o fenômeno da globalização acabou por enfraquecer 

demasiadamente a figura do Estado-nação. Em razão desse novo cenário, esta política 

estatal-nacional deveria manifestar esforços no sentido de preparar pessoas com 

capacidade de atuação política em uma realidade supranacional. O autor aduz que estes 
                                                             
161 Idem. p. 224-227. 
162 HABERMAS, Jürgen. Op cit, p. 129-130. 
163 Idem. 
164 Idem. p. 131. 
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esforços do Estado-nação deveriam ocorrer através de formas relacionadas aos 

processos de formação democrática da vontade pública.
 165

 

Häberle também entende que já existem determinadas condições prévias para a 

formação de um poder constituinte europeu, tais quais a obrigação dos partidos políticos 

promoverem a consciência européia, a figura do ombudsman europeu, o direito de 

sufrágio municipal para os cidadãos europeus e o Parlamento europeu. Pondera, 

contudo, por um lado, que, em função da economia, talvez não seja ainda o momento 

adequado para um poder constituinte europeu, e, por outro, que a integração européia 

precisa, no momento, de uma “utopia concreta” em relação à Europa.
166

  

Todavia, o desacordo dos estudiosos acerca desta matéria não interfere na 

possibilidade de se descrever em que fase o processo de integração se encontra. Häberle 

utiliza o conceito de “comunidade dos Estados Constitucionais” ou “Estado 

constitucional cooperativo”, ressaltando o papel de protagonista, enquanto fontes de 

construção de um consenso, exercido pelos elementos culturais (como os direitos 

fundamentais, incorporados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia), 

simbólicos (como o hino e a bandeira) e emocionais.
167

  

Viu-se que uma das características do Estado constitucional cooperativo é a sua 

abertura para a integração com outros países e a possibilidade de normas supranacionais 

produzirem efeito interno, a cooperação em matéria de direitos humanos e a atividade 

solidária estatal, para a ajuda dos diversos Estados no desenvolvimento e proteção do 

meio ambiente. O Estado constitucional cooperativo é a resposta jurídica à mudança do 

direito internacional ocasionada pela globalização, de maneira a substituir a 

coexistência entre os Estados pela cooperação entre eles.
168

 A integração como forma 

mais elevada da cooperação pode ser vista como perspectiva dos esforços internacionais 

de cooperação. O “sistema de Estados” da União Européia, ou, melhor dito, o “sistema 

constitucional” da União Européia, levou a cooperação a uma integração mais 

estreita.
169

 

Cabe, ademais, tecer algumas considerações sobre os chamados "símbolos do 

Estado". Estes são, na opinião tradicional, manifestações do Estado, o qual se entende 
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166 VALADÉS, Diego (Org). Op cit, p. 53. 
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168 MENDES, Gilmar. Op cit. 
169 HÄBERLE, Peter. Op cit, 2003, p. 71-72. 
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como sendo anterior à Constituição. Na maioria das vezes, os símbolos do Estado se 

formam nos documentos constitucionais mais antigos, no contexto da língua oficial, do 

território e da nacionalidade, e se manifestam sob a forma de bandeiras hinos, escudos e 

até mesmo cidades capitais, como elementos do Estado e que devem simbolizar o 

Estado como tal.
 170

  

Para Häberle, todavia, os símbolos estatais não "simbolizam" o Estado, mas, 

sim, apontam as dimensões culturais da comunidade política. Na sociedade aberta do 

Estado constitucional, os símbolos constituem conteúdos de fundação, sustentando 

funções que se referem à sociedade civil e não à figura do Estado.
171

 Tal perspectiva 

torna-se relevante para a compreensão do Tratado de Lisboa, matéria que será 

examinada adiante. 

6)  Da tentativa de constitucionalização da União Européia 

Segundo Clementi, o histórico da elaboração de um projeto constitucional para 

a Europa se divide em três partes: a) o movimento intelectual em torno da idéia de uma 

Constituição para a Europa; b) o fortalecimento político-institucional da idéia de uma 

"Constituição" para a Europa; c) a oportunidade de escrever uma verdadeira 

"Constituição para a Europa" e a "saída estratégica" através do Tratado de Lisboa.
172

 

O autor aduz que a idéia de uma Constituição Européia foi essencialmente 

desenvolvida e promovida como uma maneira de integração pela iniciativa privada, com 

a predominância de doutrinadores, mas também políticos. A única instituição a tomar a 

iniciativa de realmente produzir uma Constituição Européia foi o Parlamento Europeu, 

que produziu um esboço para a Constituição em 1984, ao qual a maioria dos 

governantes dos Estados-partes reagiu com desagrado.
173

 

Os Tratados existentes que estabelecem a Comunidade Européia e a União 

Européia são também descritos pelo Tribunal Europeu como a Constituição da União 

Européia. Cabe relembrar, como visto anteriormente, que apesar de o próprio Tribunal 

Europeu se referir a esses tratados como sendo possuidores de um caráter 

constitucional, Dieter Grimm discorda desse posicionamento, asseverando que a União 

                                                             
170 Idem, p. 31-32. 
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172 CLEMENTI, Francesco. Op cit, p. 2. 
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Européia não possui as mesmas competências de um Estado e, portanto, não pode ter 

uma Constituição propriamente dita. 
174

 

Contudo, como a União Européia não foi apenas fundada pelos Estados-partes, 

mas também se baseia nestes, precisa da autoridade conferida pelo direito constitucional 

de cada país, especialmente no que tange à supremacia do direito comunitário. Por outro 

lado, Clementi aduz que as constituições estatais não só devem permitir a transferência 

de soberania, mas devem também aceitar as conseqüências desse ato.
 175

  

Os pressupostos constitucionais para a cooperação dos Estados-partes com a 

União Européia se relacionam com as suas Constituições, ainda que em diferentes 

formas e níveis de intensidade. A interação entre a União Européia e o direito 

constitucional dos Estados-partes é cada vez mais reconhecida. Assim, para o autor, 

surge uma necessidade cada vez maior de incorporar os níveis "nacionais" e da "União" 

em uma só união constitucional. 

Encampando este pensamento, em 15 de dezembro de 2001 ocorreu em 

Laeken, na Bélgica, a Declaração sobre o futuro da União Européia. Uma das questões 

discutidas dizia respeito à elaboração de uma Constituição para o bloco.
176

 Foi decidido 

que seria convocada uma Convenção, realizada entre fevereiro de 2002 e julho de 2003, 

para debater o assunto.
177

 A escolha por uma Convenção representou um distanciamento 

das revisões de tratados já ocorridas e refletiu o intento de se distanciar de reuniões nas 

quais estivessem presentes apenas os chefes de Estados. A intenção era que a 

Convenção ocorresse de maneira aberta e transparente. Consolidou-se, nesta 

Convenção, um projeto de tratado sobre a Constituição que vigoraria em toda a 

Europa.
178

 

Em junho de 2005 realizou-se a Cúpula de Bruxelas, com a finalidade de se 

debater o projeto constitucional. Durante a Cúpula, todavia, desencadeou-se uma severa 

crise no bloco. Um dos motivos para isso ocorrer deveu-se ao contexto econômico-

político-social que vivia a União Européia e à implicação deste sobre o Tratado 

constitucional. Mesmo antes de iniciada a Cúpula, já se discutia a necessidade de um 

período de reflexão sobre a possível futura Constituição. Aprovado o texto, iniciou-se o 
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177 Idem, p. 22. 
178 CLEMENTI, Francesco. Op cit, p. 4-5. 
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processo de ratificação do Tratado constitucional europeu, seguindo dois procedimentos 

distintos: via parlamento ou via referendo. O texto entraria em vigor um ano após a 

ratificação pelo último membro do bloco.  

A via do referendo foi o caminho adotado por inúmeros países membros do 

bloco: Dinamarca, Espanha, França Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Portugal, Reino-

Unido e República-Tcheca. Os outros quinze membros adotaram o caminho 

parlamentar. Na França, através de referendo, o Tratado constitucional foi rejeitado. 

Logo em seguida, ocorreu o mesmo na Holanda. Após a rejeição ocorrida na França e 

Holanda, outros países, como Dinamarca, Finlância, Irlanda, Polônia, Portugal, 

República Tcheca, Reino Unido e Suécia, suspenderam seus processos de ratificação do 

referendo.  

No dia 16 de junho, a Cúpula de Bruxelas debateu o futuro da Constituição 

européia, após a rejeição francesa e holandesa. Ficou então decidido que a União 

Européia entraria em um "período de reflexão". Este período de reflexão durou dois 

anos, durante os quais foram redigidas as regras do Tratado de Lisboa, conforme será 

visto adiante. 

 

 

 



Capítulo 3 

A integração regional européia: processo de formação, estrutura 

institucional e análise do Tratado de Lisboa 

 

 

 

 

 

1) Da formação da União Européia ao Tratado de Lisboa 

Para que seja possível compreender a rejeição do Tratado Constitucional e a 

sua substituição pelo Tratado de Lisboa, torna-se necessário examinar o processo de 

integração regional na União Européia e a sua estrutura institucional. Tal estudo é 

essencial para que se entenda em que consiste a União Européia e o seu modo de 

funcionamento. Por essa razão, nesse capítulo serão apresentados, inicialmente, os 

principais tratados relativos à União Européia, os órgãos que fazem parte de sua 

estrutura institucional, bem como algumas considerações sobre seu ordenamento 

jurídico e a forma como este se relaciona com o direito interno de cada país. Após, 

estudaremos o Tratado de Lisboa e as suas inovações, para em seguida analisar se o 

Tratado de Lisboa representou uma continuidade ou uma ruptura com o projeto de 

desenvolver um direito constitucional comum europeu. 

 

2) Breve histórico da integração regional na União Européia   

A integração regional surge na Europa após a Segunda Guerra Mundial, com o 

objetivo de reunir a produção franco-alemã de carvão e de aço. Assim, em 18 de abril de 

1951, foi criada a Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA) formada por 

Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. A idéia do Ministro 

dos Negócios Estrangeiros da República Francesa, Robert Schuman, era sujeitar a 
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produção de carvão e de aço da França e Alemanha a uma Alta Autoridade Comum, 

com abertura para a participação de outros países europeus.
179

  

Embora as competências dos órgãos supranacionais criados se limitassem às 

matérias relativas ao carvão e aço, eles eram capazes de tomar e impor decisões aos 

Estados. A Comunidade Européia do Carvão e do Aço foi criada com um prazo de 

existência de 50 anos após a sua entrada em vigor, havendo caducado, portanto, em 23 

de julho de 2002. Assim, em 1957, dando continuidade à idéia de criação de uma 

comunidade, começou a ser consolidada a noção de Comunidade Européia por meio dos 

Tratados de Roma, que instituíram a Comunidade Econômica Européia e a Comunidade 

Européia da Energia Atômica.  

Em seguida, através do Tratado de Maastricht, assinado em 1991, passou-se da 

Comunidade Européia à União Européia. Com esse tratado, a Comunidade Econômica 

Européia passou a chamar-se apenas Comunidade Européia, manifestando o desejo de 

expansão do processo de integração para domínios não-econômicos. Este tratado 

baseava-se, primordialmente, em três pilares: um pilar comunitário, responsável por 

gerir o mercado interno e as políticas comuns; um pilar da política externa e segurança 

e, por fim, um pilar relativo aos assuntos internos, o qual coopera com a justiça e 

assuntos internos dos Estados-partes, utilizando-se do princípio da subsidiariedade.
180

 

Percebe-se, assim, que desde o início de sua história, a União Européia passou 

por inúmeros tratados e Protocolos que definiram e redefiniram as suas instituições e 

competências. A noção de Comunidade Européia iniciou-se com os Tratados de Roma, 

de 1957. O último dos tratados assinados é o Tratado de Lisboa, que entrou em vigor 

em 2009. A seguir, estes, e alguns tratados entre eles, serão vistos em detalhes. 

Primeiramente, analisamos os Tratados de Roma, os quais foram assinados em 

25 de março de 1957 por Alemanha, França, Itália, Bélgica, Países Baixos e 

Luxemburgo. Os Tratados de Roma são formados por dois tratados: o Tratado 

Constitutivo da Comunidade Econômica Européia (CEE), com normas gerais sobre a 

comunidade, e o Tratado Constitutivo da Comunidade Européia da Energia Atômica 

(Euratom), focado na temática da energia atômica. Tendo em vista os objetivos do 

trabalho, apenas o primeiro será visto com mais detalhes. 

                                                             
179 Declaração Schuman de 9 de maio de 1950. Disponível em: <http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/pm/ 

Tratados/Declaracao_ Schuman_9-5-1950.htm>. Acesso em 15 julho 2010. 
180 Artigo B, do Tratado de Maastricht. 
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O Tratado CEE prevê a criação de um mercado comum, de uma união 

aduaneira e de políticas comuns, e constituiu um texto fundamental dentro do processo 

de integração européia. O artigo 2º do tratado revela a missão de se promover um 

estreitamento das relações entre os Estados-partes através da criação de um mercado 

comum e da aproximação política entre os países. Outrossim, o Tratado CEE cria uma 

tarifa aduaneira comum para todos os Estados-partes
181

. Além da política econômica 

comum, o tratado instituiu também políticas agrícolas
182

, comerciais
183

 e de transportes 

comuns
184

 e deixou aberta a possibilidade de criação de outras políticas comuns em 

razão das necessidades.
185

 

Com relação à organização institucional, o Tratado CEE criou instituições que 

permitiam a manifestação conjunta dos interesses nacionais e de uma visão comunitária. 

Havia uma tríade formada pelo Conselho, pela Comissão e pela Assembléia 

Parlamentar, todos com o dever de cooperação recíproca. Enquanto o primeiro exercia o 

papel legislativo
186

, a segunda apresentava propostas e recomendações
187

 e a última 

exercia um papel consultivo
188

, além de intervir no processo de decisão do Comitê 

Econômico e Social. O Conselho de Ministros era formado por representantes dos 

Estados-partes, ao passo que a Comissão era independente destes e representava o 

interesse comum. A Assembléia Parlamentar, por sua vez, não possuía membros eleitos 

por sufrágio direto e universal e só era competente para emitir pareceres. 

O próximo tratado a ser analisado, o Ato único Europeu, assinado em 

Luxemburgo em 1º de julho de 1986, alterou o Tratado da CEE com o objetivo de 

avançar na construção do processo de integração e da União Européia. Buscando 

estabelecer o mercado comum, o artigo 8º do Ato Único Europeu assegurou a livre 

circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais. Além disso, o Ato único previu 

uma política a ser adotada pelos Estados-partes com o objetivo de assegurar coesão 

econômica e social e diminuir as discrepâncias de desenvolvimento entre as regiões.
189

 

Outrossim, o Ato Único estabelecia um compromisso dos Estados para a construção de 
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política externa comum, devendo todos os Estados consultarem-se reciprocamente sobre 

qualquer questão de política estrangeira de interesse geral.
190

 Por fim, reforçaram-se os 

poderes do Parlamento, instituindo-se o procedimento de cooperação com o Conselho, 

que confere ao Parlamento a possibilidade de pronunciar-se acerca da posição comum 

do Conselho e da Comissão.
191

 

Em seguida, temos o Tratado de Maastricht, assinado em sete de fevereiro de 

1992, que instituiu a União Européia e assinalou uma nova fase no processo de 

integração, marcada pela integração política. Com o tratado, criou-se a estrutura dos três 

pilares, referentes às Comunidades Européias, à política externa e de segurança comum 

e à cooperação policial e judiciária em matéria penal.
192

 

O primeiro pilar era formado pela Comunidade Européia e continha os 

domínios em que os Estados-partes exerciam de forma conjunta a sua soberania através 

das instituições comunitárias. Nesse pilar, aplicava-se o chamado "método comunitário" 

que consistia na elaboração de proposta pela Comissão Européia, adoção da mesma pelo 

Conselho e Parlamento Europeu e controle da observância do direito comunitário pelo 

Tribunal de Justiça.
193

 

O segundo pilar instaurava a Política Externa e de Segurança Comum, a qual 

substituía as disposições presentes no Ato Único Europeu e estabelecia que os Estados-

partes definiriam e executariam uma política externa e de segurança comum. Aqui, o 

método utilizado é chamado de intergovernamental, pois os Estados-partes apenas se 

comprometiam com o dever de cooperação mútua.
194

 

Por fim, o terceiro pilar tratava da cooperação intergovernamental nos 

domínios da Justiça e dos assuntos internos. Para isso, diversas matérias, como a 

cooperação judiciária em matéria civil e penal e a cooperação policial, tornaram-se 

questões de interesse comum.
195

 

O Tratado de Maastricht inovou, ademais, ao instituir uma cidadania comum 

da União, paralela à cidadania nacional, que fez com que todo cidadão de um Estado-
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parte da União Européia se tornasse, também, cidadão europeu.
196

 O tratado conferiu 

alguns direitos aos cidadãos europeus, tais como o de circular e permanecer livremente 

no território dos Estados-partes
197

 e o de eleger e de ser eleito nas eleições municipais 

do Estado-parte de sua residência, mesmo que não seja o de sua nacionalidade.
198

 Por 

fim, o tratado contemplou o princípio da subsidiariedade, segundo o qual a Comunidade 

somente deveria intervir se os objetivos de determina ação não pudessem ser 

suficientemente realizados pelos Estados-partes, de forma que seriam alcançados de 

forma mais satisfatória ao nível comunitário. O objetivo da ação da Comunidade era o 

de atingir os objetivos do Tratado de Maastricht, não devendo esta se exceder em sua 

atuação.
199

 

A seguir, analisamos os Tratados de Amsterdã e Nice. O Tratado de Amsterdã 

foi assinado em 2 de outubro de 1997 e buscou ampliar as competências da União 

Européia, trazendo matérias relativas a emprego, combate ao terrorismo, tráfico de 

drogas, desequilíbrios ecológicos, entre outros.
200

 Já o Tratado de Nice, assinado em 26 

de fevereiro de 2001, alterou a composição e o funcionamento de instituições como o 

Conselho da União Européia, a Comissão e o Parlamento, além de fortalecer a noção de 

cooperações reforçadas. 

Estas cooperações reforçadas foram introduzidas no ordenamento europeu 

através do Tratado de Amsterdã. Elas consistem em permitir que os Estados-partes, que 

assim o desejarem, estabeleçam uma cooperação mais estreita entre si em algumas 

matérias específicas.
201

 O objetivo das cooperações reforçadas é possibilitar que os 

países que desejem aprofundar a sua integração possam fazê-lo, apesar dos países que se 

encontram mais atrasados nesse processo, desde que favoreça a realização dos objetivos 

da Comunidade.
202

 

O Tratado de Nice, por sua vez, reformou o procedimento de utilização desse 

instrumento, simplificando-o. Inicialmente, permitiu a instituição de cooperações 

reforçadas nas matérias de política externa e de segurança comum, segundo pilar do 

Tratado de Maastricht.
203

 Além disso, previu que as cooperações reforçadas somente 
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poderiam ser utilizadas como último recurso, quando se estabelecesse no Conselho que 

os seus objetivos não seriam atingidos, num prazo razoável, através da aplicação dos 

tratados.
204

 Outrossim, o tratado estabelece que oito é o número mínimo de Estados-

partes necessários para que se forme uma cooperação reforçada.
205

 

Após, temos o Tratado de Roma. Também chamado de Tratado estabelecendo 

uma Constituição para a Europa, ou Tratado Constitucional, foi assinado em 29 de 

Outubro de 2004 e pretendeu uma completa reformulação das instituições européias. 

Este tratado não chegou a entrar em vigor em virtude da rejeição ocorrida na França e 

Holanda e será visto em detalhes mais à frente. 

Finalmente, o mais recente dos tratados, o Tratado de Lisboa, que foi assinado 

em 13 de Dezembro de 2007, como um substituto do Tratado Constitucional. Este 

tratado foi criado após um “período de reflexão” que durou dois anos e também será 

visto em detalhes adiante. 

 

3) A estrutura institucional da União Européia 

A Comunidade Européia exerce funções que, habitualmente, são exercidas 

apenas pelos Estados e, em razão disso, é composta por órgãos jurisdicionais, 

administrativos e um Parlamento, tal como os Estados-partes. Os principais órgãos da 

Comunidade Européia são o Conselho Europeu e as instituições da Comunidade 

Européia, compostas pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho da União Européia, pela 

Comissão Européia, pelo Tribunal de Justiça da União Européia, pelo Tribunal de 

Contas e pelo Banco Central Europeu. A seguir, serão apresentadas cada uma delas, 

com detalhes. 

Tratando primeiramente do Conselho Europeu, ele está previsto no artigo 4º, 

do Tratado da União Européia, e consiste no órgão mais alto da União Européia, 

responsável por definir as linhas gerais de orientação da política de integração européia. 

O Conselho Europeu reúne os Chefes de Estado e de Governo dos Estados-partes, além 

do Presidente da Comissão, duas vezes por semestre e apresenta ao Parlamento Europeu 

um relatório na seqüência de cada uma de suas reuniões.
206
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Nos termos do artigo 99, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Européia, o Conselho Europeu é responsável por formular conclusões sobre as linhas 

gerais das políticas econômicas dos Estados-partes e da Comunidade. Além disso, o 

Tratado de Amsterdam instituiu uma nova tarefa para o Conselho Europeu na área 

empregatícia. Todos os anos, ele deve analisar a situação dos empregos na Comunidade 

e adotar conclusões com base em um relatório anual do Conselho e da Comissão.
207

 O 

Conselho Europeu pronuncia-se por consenso e elege seu Presidente por maioria 

qualificada, para um mandato de dois anos e meio, renovável uma vez. Em caso de 

impedimento ou de falta grave, o Conselho Europeu pode cassar o seu mandato, 

seguindo o mesmo procedimento.
208

 

O Parlamento Europeu, por sua vez, tem sua previsão legal nos artigos 189 a 

201 do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia e é responsável por 

representar os povos dos Estados reunidos na União Européia. Compete-lhe, também, 

eleger o Presidente da Comissão Européia. Sua criação deu-se com a fusão ocorrida 

entre a Assembléia Comum da CECA com a Assembléia da CEEA, a qual resultou em 

uma Assembléia única. Após a alteração do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Européia pelo Tratado da União Européia passou-se a utilizar a denominação de 

Parlamento Europeu.
209

 

A composição do Parlamento Europeu foi alterada com o Tratado de Lisboa, 

conforme se verá adiante. Atualmente, compõe-se o Parlamento de 751 membros eleitos 

pelos cidadãos europeus para um mandato de cinco anos. Suas competências podem ser 

divididas em três tipos: decisória, consultiva e de controle.
 210

 

A competência decisória, prevista nos artigos 251 e 252, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Européia, determina que o Parlamento, além de propor 

alterações à legislação comunitária e defendê-las perante o Conselho, assume também 

competência legislativa ao lado do Conselho no âmbito do processo de co-decisão. 

Além disso, o Parlamento desempenha função orçamentária, sendo o responsável por 

decidir a respeito das despesas não obrigatórias da União Européia, como as despesas 

administrativas das instituições comunitárias. O Parlamento é competente até mesmo 

para modificar a repartição dessas despesas.
211

 Já a competência consultiva é exercida 
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principalmente no âmbito dos processos de consulta obrigatória previstos nos tratados, 

ou consulta facultativa, sob proposta do Conselho e da Comissão.
212

 Por fim, a 

competência de controle é exercida em relação à Comissão e prevê que esta deve 

responder ao Parlamento, explicar as respectivas posições no decurso das sessões 

plenárias e apresentar anualmente relatório geral de atividades das Comunidades 

Européias, o qual é discutido pelo Parlamento em sessão pública.
213

  

Em 1992, o Tratado da União Européia determinou que o Parlamento tivesse, 

também, a competência de indicar um ombudsman europeu ou Provedor de Justiça 

Europeu. O ombudsman é responsável por receber reclamações de qualquer cidadão da 

União, ou de qualquer pessoa residindo em um Estado-parte da União, no tocante a 

questões de má administração nas atividades ou instituições da União Européia.
214

 

Complementando a estrutura institucional da União Européia, temos também o 

Conselho, previsto nos artigos 202 a 210, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Européia. Nele, estão representados os governos dos Estados-partes, em regra, por seus 

ministros ou secretários de Estado. Estes tutelam a matéria correspondente ao tema ao 

debate e são dotados de poderes para vincular o seu governo.
215

 A Presidência do 

Conselho é exercida rotativamente por cada Estado-parte, com base em um critério de 

alternância de “grandes” e “pequenos” Estados-partes, por períodos de seis meses. O 

Presidente do Conselho é o responsável por orientar os trabalhos dos conselhos e 

respectivos comitês, além de assumir um protagonismo político no contexto 

internacional, o que possibilita que os “pequenos” e os “grandes” países tornem-se 

iguais no contexto da política européia.
216

 

O Conselho exerce, juntamente com o Parlamento Europeu, a função 

legislativa e orçamental. Além disso, o Conselho atua definindo as políticas de 

coordenação de acordo com as condições estabelecidas nos tratados. O Conselho 

delibera, em regra, por maioria qualificada. Essa maioria qualificada foi modificada 

com o Tratado de Lisboa, que prevê que, a partir de 2014, ela corresponderá a, pelo 

menos, 55% dos membros do Conselho, num mínimo de quinze, devendo estes 
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representar Estados-partes que somem, no mínimo, 65% da população da União 

Européia.
217

 

Além destes órgãos, tem-se a Comissão Européia. Prevista nos artigos 211 a 

219, do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia, à Comissão compete velar 

pela aplicação dos Tratados a das medidas adotadas pelas instituições por força 

destes.
218

 Além disso, a Comissão é responsável por apresentar ao Conselho, através de 

seu “direito de iniciativa”, propostas legislativas de acordo com os interesses da 

Comunidade, sempre que o Conselho
219

 e o Parlamento Europeu
220

 o solicitarem. Com 

o Tratado de Lisboa, foi criado um mecanismo de iniciativa popular, que traz a 

possibilidade de o povo, através de uma petição assinada por um milhão de cidadãos, 

convidar a Comissão Européia a, no âmbito de suas atribuições, apresentar uma 

determinada proposta legislativa.
221

 

Os membros da Comissão são escolhidos entre os nacionais dos Estados-

partes, para um mandato de cinco anos. O Tratado de Lisboa estabelece que a partir de 

2014, a Comissão será composta por um número de membros correspondente a dois 

terços do número dos Estados-partes. Até 2014, a Comissão é constituída por um 

nacional de cada Estado-parte, incluindo o seu Presidente e o Alto Representante da 

União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, que é um de seus vice-

presidentes.
222

 É importante mencionar que os membros da Comissão devem responder 

perante o Parlamento Europeu, o qual pode votar uma moção de censura à Comissão
223

. 

Em havendo aprovação de tal moção, todos os membros da Comissão devem demitir-se 

coletivamente e o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a 

Política de Segurança deve demitir-se das funções que exerce na Comissão.
224

 

Há, outrossim, o Tribunal de Justiça da União Européia, previsto inicialmente 

nos artigos 220 a 245, do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia. Este 

órgão foi criado para uniformizar a aplicação do direito comunitário, evitando 

interpretações divergentes em cada Estado-parte.  

                                                             
217 Artigo 17, do Tratado de Lisboa. 
218 Artigo 18, do Tratado de Lisboa. 
219 Artigo 208, do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia. 
220 Artigo 197, do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia. 
221 Art. 12, do Tratado de Lisboa. 
222 Idem. 
223 Artigo 201, do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia. 
224 Artigo 18, do Tratado de Lisboa. 



67 
 

O Tratado de Lisboa dispõe que o Tribunal de Justiça da União Européia é 

formado pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral e os tribunais especializados. O 

Tribunal de Justiça é formado por um juiz de cada Estado-parte e é assistido por 

advogados-gerais. Já o Tribunal Geral, antigo Tribunal de Primeira Instância, é 

composto por, pelo menos, um juiz de cada Estado-parte.
225

 Os juízes e advogados-

gerais dos dois Tribunais são escolhidos entre personalidades que reúnam as condições 

exigidas, em seus respectivos países, para o exercício das funções jurisdicionais mais 

altas. Além disso, devem oferecer todas as garantias de independência. Os seus 

mandatos são de seis anos.
226

 O Tribunal de Justiça é responsável por julgar os recursos 

interpostos por um Estado-parte, por uma instituição ou pelos cidadãos, além de decidir, 

a título prejudicial, a pedido dos órgãos jurisdicionais nacionais, sobre a interpretação 

do direito da União ou sobre a validade dos atos adotados pelas instituições.
227

 Já o 

Tribunal Geral foi criado em 1988 como um órgão do Tribunal de Justiça, responsável 

por diminuir a sobrecarga de processos destinados a ele. Desde 1993, ao Tribunal Geral 

compete a jurisdição de primeira instância para todas as ações intentadas pelos 

cidadãos, relativas a atos jurídicos comunitários, cabendo recurso para o Tribunal de 

Justiça.
228

 

Por sua vez, o Tribunal de Contas tem previsão nos artigos 246 a 248, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Européia. O Tribunal de Contas é o 

responsável por examinar as contas das receitas e despesas da União Européia e de 

qualquer organismo criado por ela, aferindo a legalidade e a regularidade das receitas e 

das despesas, de forma a garantir a boa gestão financeira.
229

 A composição do Tribunal 

de Contas dá-se por um nacional de cada Estado-parte e todos exercem as suas funções 

com total independência, no interesse geral da União. Seus mandatos são de seis 

anos.
230

 

Embora o Tribunal de Contas não seja competente para executar 

coercitivamente as suas tarefas de fiscalização ou mesmo para punir os responsáveis nas 

infrações por ele detectadas, ele dispõe de total autonomia para que decida quais 

matérias serão investigadas e que métodos serão utilizados. Os resultados da atividade 

                                                             
225 Artigo 20, do Tratado de Lisboa. 
226 Artigo 223, do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia. 
227 Artigo 20, do Tratado de Lisboa. 
228 Artigo 225, do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia. 
229 Artigo 248, do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia. 
230 Artigo 230, do Tratado de Lisboa. 



68 
 

de fiscalização do Tribunal de Contas são publicados anualmente em um relatório que é 

publicado no Jornal Oficial da União Européia.
231

 

Por fim, o Banco Central Europeu encontra previsão nos artigos 105 a 115, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Européia. Ele é responsável pela estabilidade 

da moeda européia e por determinar o volume da emissão de moedas. 
232

 O Banco 

Central Europeu deve ser completamente independente dos Estados-partes, bem como 

das instituições e dos organismos comunitários, os quais se comprometem a não 

influenciar os órgãos decisórios do Banco Central Europeu.
233

 A composição do Banco 

Central Europeu abrange um Conselho e uma Comissão Executiva. O Conselho é 

formado pelos governadores dos bancos centrais nacionais e pelos membros da 

Comissão Executiva. Essa Comissão dispõe de um presidente, um vice-presidente e 

quatro vogais, os quais são nomeados pelos Estados-partes, sob recomendação do 

Conselho da União Européia e após consulta ao Parlamento Europeu, para um mandato 

de oito anos.
234

 

 

4) O ordenamento jurídico da União Européia: considerações a respeito do direito 

comunitário e da Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia 

O ordenamento jurídico da União Européia consiste no único exemplo de 

direito comunitário existente hoje, sendo distinto dos modelos das organizações 

internacionais clássicas. Seu objetivo primordial consiste na harmonização das 

legislações internas dos Estados-partes, de maneira a compatibilizar os interesses 

comunitários e as peculiaridades de cada Estado-parte.
235

 Antes de adentrar na temática 

do Tratado de Lisboa, cabe abordar, de forma sucinta, alguns princípios do direito 

comunitário e a relação entre este e a Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Européia. 

O direito comunitário abrange os tratados, os regulamentos, diretivas e todos os 

atos emanados das instituições comunitárias, como, por exemplo, a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça. Como ressalta Vitagliano, o direito comunitário é autônomo e 
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possui primazia frente aos direitos nacionais, além de ser auto-aplicável nos 

ordenamentos jurídicos nacionais e dotado de efeito direto. 
236

 Conforme visto 

anteriormente, as noções de primazia e autonomia do direito comunitário sobre os 

direitos estatais são caracterizadas pela existência de regras autônomas, que se situam 

acima dos ordenamentos jurídicos nacionais e se direcionam a eles, e pela 

independência entre as instâncias de decisão supranacionais e o poder dos Estados-

partes. Por força do princípio da primazia, em caso de conflito entre uma norma do 

direito comunitário e outra do direito interno do Estado-parte, a primeira prevalece. 

Além do princípio da primazia, o direito comunitário também é regido pelo 

princípio do efeito direto. O efeito direto aduz que uma norma comunitária é exigível 

independentemente de sua previsão nos ordenamentos jurídicos nacionais. Tem-se que o 

efeito direto pode ser vertical, implicando que os particulares podem exigir uma norma 

comunitária perante um Estado, ou horizontal, o que significa que os particulares podem 

exigir, entre si, a aplicação de normas comunitárias. O Tribunal de Justiça estabeleceu 

no acórdão Van Gend en Loos que o efeito direto é aplicado integralmente às fontes 

primárias do direito comunitário, ou seja, aos textos de base do ordenamento jurídico 

comunitário, como os tratados que originaram e sistematizaram o fundamento jurídico 

da União Européia e seus anexos, revisões e protocolos. 

De igual maneira, cabe relembrar que a operatividade, ou aplicabilidade direta, 

traduz a capacidade das normas comunitárias serem aplicadas diretamente nos 

ordenamentos jurídicos nacionais, sem haver necessidade de procedimento de recepção. 

Com isso, as normas tornam-se automaticamente válidas e exigíveis em todos os 

Estados-partes logo após a sua entrada em vigor na ordem comunitária. 

Outrossim, Maliska ressalta que, dentro da estrutura da supranacionalidade, o 

princípio da subsidiariedade ganha especial relevância, especialmente por garantir aos 

Estados-partes a preservação de suas competências.
237

 O princípio da subsidiariedade 

pode ser compreendido de duas formas: uma relacionada à noção de algo que está em 

segundo lugar, referindo-se à qualidade do que é secundário; e outra relacionada à idéia 

de supletividade, havendo, nesse caso, dois significados distintos: o primeiro sinônimo 

de complementaridade, portanto, como algo que se integra, que se complementa ou que 
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se completa e o segundo no sentido da suplementariedade, representando aquilo que se 

acrescenta, amplia ou o que é adicional.
238

 

Quando aplicado ao direito comunitário, o princípio da subsidiariedade se 

relaciona especialmente com a solidariedade entre os países do bloco, legimitando as 

normas relativas à complementaridade e supletividade existentes no ordenamento 

jurídico do ente supranacional. Dessa maneira, ao aceitar fazer parte de um bloco 

econômico, o Estado aceita realizar esforços para que haja um crescimento harmônico 

do bloco, apesar das desigualdades fáticas existentes entre os países do bloco. Com isso, 

o ente supranacional, enquanto Comunidade, será solidário com o desenvolvimento dos 

Estados mais fracos, de forma a proteger os direitos fundamentais de cada um dos 

cidadãos do bloco. 
239

 

Ou seja, a Comunidade deverá sempre intervir, com o intuito de estimular o 

desenvolvimento e autonomia, quando os Estados-partes sejam incapazes de prover as 

necessidades de seus povos. De igual modo, o princípio regula a atribuição de 

competências aos órgãos comunitários, de forma a preservar o exercício da soberania 

estatal e a nortear a atuação dos órgãos comunitários, quando as ações estatais não 

forem suficientes para a realização de determinado objetivo comum do bloco. 

O princípio da subsidiariedade consolidou-se como princípio informativo do 

ordenamento comunitário com a entrada em vigor do Tratado de Maastricht, tornando-

se fundamental para estabelecer o critério de repartição de competências entre os 

diferentes níveis de poder na Comunidade Européia. Ele apareceu explicitamente no 

artigo 5o do Tratado das Comunidades Européias, antigo artigo 3°-B. 

Este mesmo princípio também foi citado de forma explícita no projeto de 

Constituição, sendo detalhado em um Protocolo anexo ao texto. Esse Protocolo 

estabeleceu quais matérias seriam de competência exclusiva da União Européia, tais 

como as medidas necessárias para o bom funcionamento do mercado interior; a política 

monetária dos Estados-membros que hajam adotado o euro; a política comercial comum 

e a união aduaneira. De mesma forma, aduziu que seriam competências compartilhadas 

entre a União Européia e os Estados-partes aquelas relativas à agricultura e à pesca; à 

                                                             
238 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Princípio da Subsidiariedade: conceito e evolução. Rio de 

Janeiro: Forense, 1997, p. 24. 
239 CARNEIRO, Cynthia Soares. O direito da integração regional. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 

41-45. 



71 
 

energia; ao meio ambiente; à proteção dos consumidores; ao transporte e às redes 

transeuropéias.
240

  

Marchiori Neto e Araújo asseveram que o texto do projeto constitucional 

buscou uma centralização maior por parte da União Européia no processo de tomada de 

decisões, de maneira que pareceu existir uma residualidade da atuação dos Estados-

partes, em vez de uma atuação subsidiária por parte da União. De mesma forma, foi 

mantida no texto a cláusula de flexibilidade, que possibilita que a União se auto-atribua 

competências para atuar além dos limites pré-estabelecidos. A rejeição do Tratado 

Constitucional na Holanda e França demonstrou que não houve aceitação plena dessa 

proposta, o que se justifica pelo apego dos Estados-partes aos valores tradicionais do 

nacionalismo e soberania.
241

 

Por fim, cabe tecer alguns comentários sobre a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Européia, a qual foi adotada formalmente em Nice, em 

dezembro de 2000. Com a Carta, foram agrupados em um só documento todos os 

direitos que se encontravam dispersos nas tradições constitucionais e nas obrigações 

internacionais comuns aos Estados-partes, no Tratado da União Européia e nos tratados 

comunitários, na Convenção Européia para a proteção dos direitos do homem e das 

liberdades fundamentais, nas Cartas Sociais aprovadas pela Comunidade e pelo 

Conselho da Europa, assim como na jurisprudência do Tribunal de Justiça das 

Comunidades Européias e no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Com isso, 

pretendeu-se fortalecer a noção de cidadania européia e criou-se um espaço de 

liberdade, segurança e justiça.
242

 

A Carta é formada por 54 artigos, divididos em sete capítulos, que abrangem as 

seguintes matérias: dignidade, liberdades, igualdade, solidariedade, cidadania, justiça e 

disposições gerais. Os direitos garantidos pela Carta são aplicáveis às instituições e aos 

órgãos da União, segundo a utilização do princípio da subsidiariedade, assim como aos 

Estados-partes, quando estes apliquem o direito da União.
243
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Por último, cabe mencionar que, com o Tratado de Lisboa, a Carta passa a ter 

efeito vinculativo e a ser dotada de valor jurídico semelhante ao dos tratados. 

 

5) Do Tratado Constitucional ao Tratado de Lisboa 

Em 2005 foi elaborado o Tratado Constitucional, proposta de uma Constituição 

para a União Européia. Este tratado representava uma ruptura em relação ao passado da 

integração européia, possibilitando uma maior participação da sociedade civil na sua 

elaboração. Até o momento, todas as revisões dos tratados permitiam somente a 

participação dos Estados-partes, que deliberavam “enclausurados” em salas secretas de 

reunião, o que, para Vila Maior, era uma das maiores representações do déficit 

democrático europeu.
244

 

O Tratado Constitucional, por sua vez, nasceu de uma forma distinta: surgiu na 

Convenção Européia, dotada de maior representação por incluir membros do 

Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais, ambos escolhidos através do voto 

popular, e permitiu a participação do povo europeu. Esta representação também era 

perceptível nos debates, os quais eram públicos, e na imediata publicação dos textos na 

Internet.
245

 Todo esse empenho tinha como objetivo mobilizar a opinião pública para o 

momento de "refundação da Europa", marcada pela transição de uma Europa de Estados 

para uma Europa de cidadãos.
246

  

No mesmo sentido, Callejón entende que o Tratado Constitucional era uma 

mostra de que a Europa desejava avançar do contexto internacional e supranacional para 

um contexto constitucional. Em razão disso, o Tratado Constitucional era um híbrido, 

um “objeto jurídico não identificado”, já que possuía forma de tratado, porém, com 

conteúdo de Constituição.
247

 

As inovações presentes nesse tratado foram divididas em quatro capítulos. No 

capítulo primeiro, constavam os princípios fundamentais da União, de maneira que 

foram consagrados os valores e objetivos da União, assim como os direitos dos cidadãos 
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europeus, graças à incorporação da Carta Européia de Direitos Fundamentais à 

Constituição. Além disso, a União foi dotada de uma personalidade jurídica (misto de 

Comunidade Européia e União Européia) e a distribuição de competências entre os 

Estados-partes e a União foi definida clara e permanentemente. Também foi instituída a 

possibilidade de os Estados-partes se retirarem da União Européia voluntariamente e os 

instrumentos processuais da União foram simplificados, com redução de 15 para 6, 

assim como a terminologia, com a substituição dos termos “regulações” e “diretivas” 

por ”leis européias” e por “ordenamento jurídico europeu”. Por fim, o suporte 

democrático da União, incluindo a democracia participativa, foi definido, com a 

introdução do direito de iniciativa dos cidadãos.
 248

 

O capítulo segundo trazia as instituições européias, de maneira que os assentos 

no Parlamento Europeu passaram a ser distribuídos a partir de uma proporcionalidade 

digressiva e o Conselho Europeu tornou-se formalmente institucionalizado e passou a 

ser dirigido por um Presidente eleito por dois anos e meio. Com isso, a rotatividade na 

Presidência da União deixou de existir. Outrossim, uma Comissão menor foi 

estabelecida, formada por um Colégio de 15 membros e um número de Comissários 

sem direito a voto, havendo um sistema de rotação entre estes grupos. Além disso, o 

Presidente da Comissão passou a ser eleito pelo Parlamento Europeu. Finalmente, 

instituiu-se a nomeação de um Ministro de Assuntos Estrangeiros ligado ao Conselho, 

que assumiria as tarefas do Comissário de Relações Externas e do Alto Representante 

da União Européia para Política Externa e Segurança. 

Um terceiro capítulo tratava da tomada de decisões. Ele estabelecia um novo 

sistema de maioria qualificada, no qual esta seria formada através da maioria dos 

Estados-partes, desde que representasse três quintos da população. Ademais, a maioria 

qualificada com poder de voto no Conselho de Ministros foi estendida para 20 bases 

legais para políticas e ações internas da União e o procedimento legislativo normal 

passou a ser a adoção conjunta do direito europeu pelo Parlamento Europeu e pelo 

Conselho Europeu. 

O quarto capítulo tratava das políticas da União Européia. Assim, firmou-se o 

compromisso com o aprimoramento da coordenação econômica entre os países que 

adotaram o Euro. De mesma forma, a estrutura de pilares da União Européia foi extinta: 

o segundo (política e segurança comum estrangeira) e o terceiro (justiça e assuntos 

                                                             
248 CLEMENTI, Francesco. Op cit. 



74 
 

internos) pilares, que até então eram sujeitos ao método intergovernamental, foram 

trazidos para a competência da Comunidade. Somado a isso, buscou-se o fortalecimento 

da política e segurança comum estrangeira com a criação de um Ministro Europeu de 

Assuntos Estrangeiros e a definição da política de defesa comum, através da criação de 

uma Agência Européia de Armamentos e da autorização para que a cooperação seja 

aprimorada. Por derradeiro, uma área de segurança, liberdade e justiça foi criada através 

da implementação planejada de políticas comuns relativas ao asilo, imigração e controle 

externo de fronteiras, assim como o desenvolvimento da Europol e a criação de um 

Procurador de Justiça Europeu. 

Assim, em suma, o Tratado Constitucional substituía todos os tratados até 

então existentes pelos seus próprios 448 artigos, simplificando a compreensão do direito 

europeu pelo cidadão. Além disso, o Tratado Constitucional extinguia a estrutura dos 

pilares e reforçava o papel da União Européia no cenário internacional enquanto ente 

político autônomo. Por fim, buscava-se uma maior proteção dos direitos dos cidadãos, 

que não possuíam um catálogo de direito fundamentais com força vinculante.
249

 

Após a conclusão da elaboração do tratado, iniciou-se a fase da ratificação em 

cada Estado-parte. A maioria dos países optou pela ratificação por via parlamentar, 

opção esta severamente criticada sob o argumento de que um tratado de natureza 

constitucional obrigava à realização de uma consulta popular. Alguns países, como 

França e Holanda, decidiram pela consulta popular.
 250

 Entretanto, realizada esta, o 

Tratado Constitucional foi rejeitado em ambos os países, levando os lideres europeus à 

decisão de parar o processo. A União Européia entrou em um chamado “período de 

reflexão” durante dois anos, período no qual formulado o conjunto de regras do Tratado 

de Lisboa.  

O texto do Tratado de Lisboa foi redigido pelos juristas do Conselho Europeu, 

utilizando uma metodologia que consistiu em modificar os tratados anteriores pela via 

das emendas.  A solução do Conselho Europeu de Bruxelas foi incorporar o conteúdo 

constitucional do Tratado Constitucional ao Tratado de Lisboa, com a eliminação de 

toda a terminologia "constitucional" que o primeiro apresentava.
251

 Os juristas do 

Conselho não propuseram inovações. Partindo do texto do Tratado Constitucional, este 
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foi separado em elementos, os quais foram inseridos, um por um, sob a forma de 

emendas, nos dois tratados existentes: Roma (1957) e Maastricht (1992).
252

 Assim, 

aduz-se que o Tratado de Lisboa consiste basicamente em um catálogo de alterações aos 

tratados anteriores que retoma, com menos força, alguns dos itens do Tratado 

Constitucional. Para Häberle, o Tratado de Lisboa pode ser considerado como um 

"tratado de reforma" por meio da revisão de outros tratados, mas também pode ser 

compreendido, sob a perspectiva constitucional, como uma nova etapa no processo de 

constitucionalização da Europa, com seus retrocessos e avanços.
253

 

Criado na capital portuguesa em 13 de dezembro de 2007, o Tratado de Lisboa 

estabelece diversos mecanismos para facilitar a tomada de decisões entre os Estados-

partes e para reforçar o papel do Parlamento Europeu. A estrutura do tratado é formada 

por sete artigos, doze Protocolos (que serão anexados ao Tratado sobre a União 

Européia, ao Tratado sobre o funcionamento da União Européia e, onde for aplicável, ao 

Tratado estabelecendo a Comunidade Européia de Energia Atômica) e três outros 

Protocolos que serão anexados ao Tratado de Lisboa. Além disso, há um anexo e uma 

tabela de equivalência mencionada no artigo 5o do Tratado de Lisboa. 

Após um longo processo, o Tratado de Lisboa, que pretendeu reformar, 

centralizar e simplificar os processos de decisão da União Européia, foi “desbloqueado” 

no início de novembro, com a assinatura do presidente da República Tcheca, o 

"eurocético"
254

 Vaclav Klaus.  

Além da República Tcheca, a principal resistência ao texto do Tratado de 

Lisboa fez-se presente na Irlanda, que rejeitou o tratado em consulta realizada em 

referendo, mas acabou aprovando-o em uma segunda votação ocorrida em 2009, após 

receber a garantia de que o tratado não afetaria a sua neutralidade, tributação e leis sobre 

o aborto.
255

 Com isso, a República Tcheca foi a 27ª nação do bloco europeu a aprovar o 

documento que pretende também fortalecer o papel da União Européia no mundo.  
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6)          Inovações do Tratado de Lisboa  

O Tratado de Lisboa trouxe alterações para o Tratado da União Européia e para 

o Tratado que institui a Comunidade Européia, buscando a desburocratização na tomada 

de decisões dentro do bloco, além de conferir maior legitimidade ao Parlamento 

Europeu, de forma a diminuir, por conseguinte, o chamado déficit democrático europeu. 

As inovações do tratado de Lisboa podem ser divididas em três grandes grupos. O 

primeiro diz respeito a inovações políticas, como as de políticas sociais, que abrangem 

os direitos dos cidadãos e a Carta de direitos fundamentais da União Européia, que 

agora se encontra em um anexo do tratado, e a de política externa e de segurança, 

abrangendo a cooperação militar restrita. O segundo grupo trata dos valores e 

princípios, reformando as normas sobre a personalidade jurídica e símbolos da União 

Européia. Por fim, o terceiro grupo trata das questões institucionais e abarca inovações 

relativas ao Presidente do Conselho Europeu, tomada de decisões e votação no bloco, 

fortalecimento do Parlamento Europeu, normas relativas à saída dos Estados da União 

Européia, redução da comissão européia, Parlamentos nacionais e o “aviso antecipado”, 

além de tratar das novas áreas de competência da União Européia. Estas alterações 

efetuadas pelo Tratado de Lisboa serão analisadas a seguir.  

  Inicialmente, tratamos das inovações políticas. No âmbito das políticas sociais, 

o Tratado de Lisboa traz duas inovações. Com relação aos direitos dos cidadãos, o 

tratado estabelece um mecanismo de iniciativa popular, como a possibilidade de 

convidar a Comissão Européia a, no âmbito de suas atribuições, apresentar uma 

proposta legislativa através de uma petição assinada por um milhão de cidadãos.
256

 

Além disso, a Carta Européia de Direitos Fundamentais, a qual ocupava toda a segunda 

parte do Tratado Constitucional, não faz mais parte do novo documento, que, contudo, 

inclui uma menção do seu caráter vinculativo. O seu conteúdo foi transferido para um 

documento anexo e lista os direitos reconhecidos pela União Européia.
257

 

 A política externa e de segurança também foi alterada, sendo institucionalizada 

a cooperação militar restrita na União Européia. Assim, as forças militares continuam a 

depender dos Estados Membros, mas o tratado autoriza os países a disponibilizar 

recursos civis e militares para a realização de operações de segurança e defesa comuns. 

                                                             
256 Artigo 12, do Tratado de Lisboa. 
257 Artigo 8, do Tratado de Lisboa. 



77 
 

Qualquer país do bloco poderá manifestar oposição a essas operações e a participação 

nesse tipo de intervenções será sempre voluntária.
258

 

Relativamente às inovações no campo dos valores e princípios, o Tratado de 

Lisboa inova ao conferir personalidade jurídica à União Européia. Até o Tratado de 

Lisboa a União Européia pertencia à Comissão. Com a personalidade jurídica própria, a 

União Européia pode contrair empréstimos e celebrar contratos. As maiores 

manifestações desta inovação ocorrerão no campo da economia, já que a União 

Européia poderá adquirir dívidas inclusive para concessão de facilidades aos Estados 

com maior necessidade de acelerar o crescimento e recuperar empregos.
259

 

Outrossim, a norma que dispunha sobre os símbolos da União Européia, como 

a bandeira, hino e dia comemorativo da União, deixou de constar do Tratado de Lisboa. 

De mesma forma, o artigo do Tratado Constitucional que declarava a superioridade 

hierárquica do direito da União Européia sobre todo o direito nacional foi remetido para 

uma das declarações anexas ao Tratado de Lisboa.
260

 

 Por fim, tratando de inovações institucionais, a primeira delas diz respeito ao 

cargo de presidente. Com o tratado, instaura-se o cargo de Presidente do Conselho 

Europeu, o órgão de dirigentes da União Européia, que terá mandato de dois anos e 

meio, renovável por igual período. O presidente é o responsável por coordenar os 

trabalhos do Conselho Europeu e poderá representar a União Européia no exterior. 
261

 

O tratado cria, igualmente, o cargo de Alto Representante da União Européia 

para Política Externa e Segurança, antigo Ministro de Negócios Estrangeiros, cujos 

poderes são reforçados e que contará com um serviço diplomático. O Alto 

Representante acumulará ainda as funções de vice-presidente da Comissão Européia e 

será o representante da União Européia nas Nações Unidas, sempre que os governantes 

concordem com uma política estrangeira comum.
262
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Além disso, passa a haver uma maior facilidade na tomada de decisões, já que 

um dos principais objetivos do Tratado de Lisboa consiste em facilitar a tomada de 

decisões no bloco. O tratado veta, assim, os votos nacionais, introduzindo a maioria 

qualificada em cerca de 40 temas, por exemplo, no que diz respeito à cooperação 

policial e justiça criminal.
263

 A votação por unanimidade continua sendo a regra para 

política exterior, fiscalização, política social e revisão dos tratados. 
264

 

O novo sistema de tomada de decisões por voto dos Estados busca ser mais 

claro e igualitário, refletindo melhor o tamanho das populações de cada nação. A 

decisão por maioria qualificada será tomada se a mesma obtiver ao menos 55% do apoio 

dos Estados, ou seja, 15 dos 27 Estados, e se estes representarem ao menos 65% da 

população da União Européia. Com isso, os países mais populosos ganham um peso 

maior nas decisões.
265

 Todavia, a pedido da Polônia, a aplicação deste sistema foi 

postergada para 2014. 
266

 

Outrossim, com o tratado, o Parlamento ganha força, já que a ele, que 

representa a única instituição da União Européia eleita pelos cidadãos, é conferido  

poder de decisão em áreas como agricultura, pesca e assuntos policiais e judiciais
267

. 

Além disso, compete-lhe eleger o Presidente da Comissão.
268

 Busca-se, com essas 

inovações, diminuir o mencionado déficit democrático europeu. Assim, são atribuídas 

ao Parlamento Europeu, cujos membros advêm de voto popular, competências que lhe 

permitem decidir com legitimidade democrática, ampliando o seu âmbito de atuação na 

tomada de decisões no bloco. Ao mesmo tempo, os membros do Parlamento serão 

permanentemente reduzidos dos atuais 785 para 751 membros.
269

 

O Tratado de Lisboa determina ainda a possibilidade de que um país abandone 

a União Européia diante de negociação com seus Estados-partes.
270

 Até então, era 

juridicamente impossível que um Estado-membro deixasse de fazer parte do bloco. O 

procedimento consiste, primeiramente, na notificação ao Conselho Europeu das 

intenções do Estado de retirar-se da União. Em seguida, a União negocia e celebra com 
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esse Estado um acordo que estabeleça as condições da sua saída, tendo em conta o 

quadro das suas futuras relações com a União Européia. 

Passa a haver, também, com o tratado, uma redução da Comissão Européia. 

Com o Tratado de Lisboa, a Comissão será reduzida de 27 para 18 membros, a partir de 

2014, com rotação dos membros a cada cinco anos. Isso significa que somente dois 

terços dos Estados-partes terão seu próprio Comissário a qualquer tempo, e cada país 

perderá o seu Comissário por um período de cinco anos.
271

 

Outra inovação diz respeito aos Parlamentos nacionais e o “aviso antecipado”. 

Ela aduz que todas as propostas para a legislação da União Européia deverão ser 

enviadas para os Parlamentos nacionais, os quais deverão, no prazo de oito semanas, 

através de um parecer fundamentado, manifestar-se acerca da obediência da proposta ao 

princípio da subsidiariedade. Se um número suficiente de Parlamentos nacionais rejeitar 

a proposta, através do “aviso antecipado”, que funciona como um “cartão amarelo”, a 

Comissão poderá decidir manter, emendar ou desistir da proposta.
272

 

Por fim, com o tratado, surgem novas áreas de competência da União Européia. 

O Tratado de Lisboa estabelece sobre quais áreas a União Européia tem competência 

exclusiva, competência compartilhada com os Estados-partes e aquelas nas quais a 

União dispõe de competência para desenvolver ações destinadas a apoiar, coordenar ou 

completar a ação dos Estados-partes. Apesar de o tratado não oferecer novas áreas de 

competência à União Européia, ele estabelece competência conjunta nas áreas de 

energia e espaço de segurança e justiça. Além disso, ele oferece à União a competência 

de complementar a ação dos Estados-partes em diversas áreas, como educação, saúde e 

turismo.
273

 

 

7)  Estatalidade e constitucionalidade no Tratado de Lisboa 

Algumas das maiores rupturas entre o Tratado Constitucional e o Tratado de 

Lisboa dão-se no campo dos valores e princípios. O Tratado de Lisboa constitui uma 

revisão de tratados, um catálogo de alterações aos tratados anteriores, ao contrário do 

novo tratado que era o Tratado Constitucional. Apesar disto, estudos mais detalhados 
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que colocam os dois tratados lado a lado concluem que o Tratado de Lisboa incorpora 

quase que a totalidade das disposições do Tratado Constitucional em seu conteúdo.
274

 

Segundo Vila Maior, o período de reflexão que culminou com a assinatura do 

Tratado de Lisboa permitiu a recuperação do Tratado Constitucional, ”que agora 

aparece com novo rosto num corpo (o do Tratado Constitucional) quase intocável”.
275

 

D‟Estaing faz afirmação semelhante, apontando que os juristas responsáveis pela 

elaboração do Tratado de Lisboa não propuseram inovações, mas, sim, partiram do 

texto do Tratado Constitucional, separando-o em elementos e inserindo estes elementos 

nos tratados de Roma e Maastricht.
276

 Observa-se na leitura do tratado a preocupação 

em se afastar de tudo que remete ao termo “constitucional e fazer aprovar o texto do 

Tratado Constitucional com um nome diferente, sem, todavia, precisar submetê-lo a 

referendos populares.
277

  

Callejón aduz que o Tratado de Lisboa evidencia o temor de uma possível 

estatalidade da União Européia a ser alcançada através de sua constitucionalização. O 

autor, contudo, rechaça tal entendimento ao afirmar que, apesar de a União Européia 

não ser um Estado, ela apresenta claras características de estatalidade, tais como a 

existência de um território sem fronteiras interiores e com fronteiras externas, a 

presença de uma moeda própria, o Euro, e o exercício de um poder político manifestado 

através do princípio da primazia. Além disso, direito constitucional e Estado não são 

termos equivalentes e sequer pressupostos um do outro.
278

 

Apesar disso, foram eliminadas do Tratado de Lisboa todas as expressões que, 

no Tratado Constitucional, remetiam à idéia de um "super-Estado" europeu. Utilizando 

"Estado" e "Constituição" como sinônimos, foi retirado do Tratado Constitucional tudo 

o que remetesse a Constituição e constitucionalização, como, por exemplo, os símbolos 

do Estado (bandeira, hino, lema, moeda e dia da Europa).
279

  

Seguindo a mesma idéia, a Carta de Direitos Fundamentais foi retirada do texto 

do tratado e substituída por uma referência ao seu efeito juridicamente vinculante, numa 
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278 CALLEJÓN, Francisco Balaguer. Tratado de Lisboa no Divã: uma reflexão sobre estatalidade, 

constitucionalidade e União Européia. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, 

n. 7, p.01-20, 2008. 
279 SILVEIRA, Alessandra. Op cit, p. 5 
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tentativa de dissociar o tratado da idéia de uma Constituição, tradicionalmente dotada de 

catálogos de direitos fundamentais. Além disso, o cargo do Ministro dos Negócios 

Estrangeiros foi renomeado para Alto Representante da União Européia para Política 

Externa e Segurança, com a manutenção de todas as funções inerentes a ele.
280

 

Häberle assinala que os aspectos negativos do Tratado de Lisboa têm um peso 

forte e enumera-os, iniciando com a renúncia ao termo "Constituição". Segundo o autor, 

a idéia de Constituição se "vinculava psicologicamente" à noção de Estado e de "super-

Estado" europeu. Com isso, há uma desvalorização do conceito multifuncional de 

Constituição e, principalmente, o seu significado como símbolo de uma comunidade 

cidadã européia. Sob o ponto de vista material, os novos tratados são, em grande parte, 

uma "Constituição" e, sob esse mesmo ponto de vista substancial, a comunidade 

constitucional da União Européia vive uma realidade constitucional. Apesar da 

supressão verbal dos símbolos europeus, eles continuam existindo, assim como muitos 

outros elementos com "qualidade constitucional" que continuam se fazendo presentes 

nos tratados.
281

 

Outro aspecto negativo mencionado pelo autor é a supressão do artigo 

dedicado aos símbolos europeus. Apesar do caráter simbólico do artigo, ele não é 

dotado de qualquer eficácia, visto que continuarão existindo a bandeira européia, o hino 

e o dia da Europa. O mesmo, para Häberle, pode ser dito sobre a supressão do lema 

"unida na diversidade", que permanece como um princípio diretivo da União Européia e 

dos demais textos fundamentais.
282

 

Para Vila Maior, a retirada destas disposições do texto do Tratado de Lisboa, 

assim como a diluição da norma que definia a superioridade do direito da União, 

representa um retrocesso nos interesses supranacionais diante dos interesses dos 

Estados-partes. Apesar de, no primeiro caso, apenas consagrar-se em letra de forma 

constitucional um costume já antigo e, no segundo, simplesmente se reafirmar um 

princípio já sedimentado pelo Tribunal de Justiça da União Européia
283

, a exclusão dos 

mesmos pode significar certo pudor em fazer constar esses princípios no catálogo de 

                                                             
280 Idem. 
281 HÄBERLE, Peter. Op cit, 2008, p. 13-14. 
282 Idem, p. 14 
283 Processo 6/64 (Costa/ENEL), Recueil 1964, p. 1141 a 1193 (natureza jurídica do direito comunitário; 
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normas constitucionais, reafirmando o receio de dotar a União Européia do caráter de 

“super-Estado”.
284

  

A exclusão do capitulo dedicado aos direitos fundamentais do texto do tratado 

revela esta mesma preocupação, encampando a noção de que valores constitucionais só 

podem estar inscritos em Constituições, e que estas não fazem parte de uma organização 

supranacional como a União Européia.
285

 Contrariando a idéia de Estado Cooperativo 

lançada por Häberle, nesse aspecto, os interesses nacionais parecem prevalecer face aos 

interesses supranacionais, gerando novos obstáculos à integração regional na Europa. 

Conforme já mencionado, tal receio não possui razão alguma de ser, visto que, para 

Häberle os símbolos estatais não "simbolizam" o Estado, mas, sim, apontam às 

dimensões culturais da comunidade política.
286

 Ou seja, não é a presença de símbolos na 

Constituição que torna uma comunidade política um Estado, nem é prerrogativa destes a 

consagração de símbolos estatais em Constituições.
287

 

De mesma forma pode-se compreender a transformação do cargo de Ministro 

de Negócios Estrangeiros no Alto Representante da União Européia para Política 

Externa e Segurança. A existência de um ministro entre o colegiado de comissários 

poderia dar a entender ambições do ente supranacional de se transformar em um super-

Estado, visto que são nos Estados que se encontram os ministros. O cargo é o mesmo, 

com iguais competências e elevada posição hierárquica, só que já não se intitula 

“ministro”.
288

 

Além disso, o desmembramento do Tratado Constitucional em duas partes, e o 

seu grande número de artigos, criou uma nova complexidade, dificultando os objetivos 

previstos no Tratado de cidadania e transparência. Além dos inúmeros artigos, os 

Protocolos e Anexos resultam em um texto com o qual o cidadão europeu dificilmente 

pode se identificar, sendo apenas legível. Ademais, torna-se complexa a própria leitura 

do conteúdo relativo aos direitos fundamentais, agora colocado em anexo, dificultando 

                                                             
284 MAIOR, Paulo Vila. Op cit, 262. 
285 Idem, p. 262. 
286 HÄBERLE, Peter. Op cit, 2003, p. 31-32. 
287 D‟Estaing constata que “por outro lado, suprime-se a menção aos símbolos da União: a bandeira 

européia, que flutua por todo o lado, e o hino europeu que se pediu emprestado a Beethoven. Ainda que 

ridículas e destinadas a não ser aplicadas (felizmente), estas decisões são menos insignificantes do que 

parecem. Elas visam afastar toda e qualquer indicação que tenda a evocar a possibilidade de a Europa se 

dotar um dia de uma estrutura política. É um sinal claro de recuo da ambição política européia.” 

D‟ESTAING, Valéry Giscard. Op cit. 
288 MAIOR, Paulo Vila. Op cit, p. 263. 
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ainda mais o conhecimento do mesmo pelo cidadão europeu.
289

 Outro ponto objeto de 

críticas diz respeito às cláusulas de exceção relativas ao Reino Unido e Polônia, que 

revelam uma prevalência dos interesses nacionais sobre os interesses comunitários. 
290

 

Por outro lado, Häberle ressalta aspectos positivos no Tratado de Lisboa, como 

a confirmação dos valores e objetivos da União, especialmente através da inserção de 

elementos constitucionais, como os valores da dignidade humana, liberdade, 

democracia, igualdade, entre outros. Entre os novos objetivos
291

 (artigo 3o, do Tratado 

da União Européia) destacam-se, por exemplo, a saúde humana, a proteção da 

propriedade intelectual e a proteção ao meio ambiente.
292

 

A determinação do caráter juridicamente vinculante da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Européia reflete uma tendência de desenvolvimento de um 

direito constitucional comum da União Européia, apesar das mencionadas cláusulas de 

exceção. Para o autor, em função da força vinculante da Carta, a União Européia se 

reafirma como uma "comunidade constitucional de direitos fundamentais" 
293

, fazendo 

com que a Carta dos Direitos Fundamentais se torne o principal instrumento de proteção 

aos direitos fundamentais no âmbito da União Européia. Com isso, os particulares 

tornam-se capazes de invocar judicialmente a violação dos direitos fundamentais 

consagrados na Carta por parte dos Estados-partes, no que tange às medidas nacionais 

que apliquem o direito da União. Passa a existir, assim, isonomia na proteção dos 

direitos fundamentais dos cidadãos em todos os Estados-partes, exatamente pois os 

Estados-partes da União tornam-se responsáveis por proteger os seus cidadãos no 

tocante aos direitos que decorrem do direito da União.
294

 

Além disso, a escolha do presidente do Conselho Europeu para um mandato de 

dois anos e meio e a iniciativa legislativa dos cidadãos vão ao encontro de interesses 

supranacionais, reforçando a autonomia da União Européia como ente político. De 

mesma forma, também se tem o direito de secessão, pela primeira vez contemplado no 

processo de integração européia. Até então, juridicamente, um Estado membro não 

podia abandonar a União Européia, o que violentava a sua liberdade de escolha.
295
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290 HÄBERLE, Op cit, 2008, p. 13-14. 
291 Artigo 3o, do Tratado da União Européia 
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Outrossim, inclinando-se a favor dos interesses supranacionais tem-se a 

personalidade jurídica da União Européia, que ajuda a consolidar o bloco como ente 

político. O processo de parlamentarização também é um ponto positivo, ampliando a 

democracia na Europa, através da ampliação das possibilidades de intervenção do 

Parlamento no processo legislativo.
296

 Por fim, alimentando o potencial de eficácia da 

União Européia estão a cooperação militar restrita e o reforço da maioria qualificada.
297

 

Pode-se concluir, assim, que apesar do Tratado de Lisboa buscar afastar-se de 

um caráter constitucionalista, privilegiando, em algumas situações, interesses nacionais 

em prol dos interesses do bloco, várias das inovações trazidas em seu texto levam a uma 

maior autonomia da União Européia, reforçando seu papel enquanto ente político.
298

 

Como foi dito, não é objetivo do direito constitucional comum europeu sufocar 

o Direito Constitucional de cada Estado, tampouco é necessário haver Estado para que 

exista Constituição. Todavia, na tentativa de desvincular-se das idéias de “Constituição” 

e “Estado Europeu”, os juristas responsáveis pela elaboração do Tratado de Lisboa 

fizeram entrar em vigência um tratado que, materialmente, aumenta a eficácia e 

consolida a União Européia como ente político autônomo, mas, formalmente, não é uma 

Constituição e, por sua complexidade, não tem eficácia junto aos cidadãos.
 299

 

Com Vila Maior, lamentamos que se tenha desperdiçado a chance de explicar 

“aos cidadãos o rumo pretendido para a integração européia, a menos que no seu íntimo 

a prioridade tenha sido impedir que os cidadãos se pronunciassem sobre tão importante 

momento de refundação da União Européia”.
300

 

 

                                                             
296 HÄBERLE, Peter. Op cit, 2008, p. 16-17. 
297 MAIOR, Paulo Vila. Op cit, p. 264. 
298 D‟Estaing comenta “Antes de mais, a palavra “Constituição” e o adjetivo “constitucional” são banidos 
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pelos próprios Governos na declaração de Laeken (aprovada na altura por Tony Blair e Jacques Chirac). É 
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8) A União Européia após o Tratado de Lisboa e o desenvolvimento de um direito 

constitucional comum 

Vimos anteriormente que a noção de Estado constitucional cooperativo é obra 

de Peter Häberle, que acredita que o modelo que conhecemos do Estado 

Constitucional
301

 ocidental livre e democrático já não é mais o mesmo de outrora e 

continuará sendo alterado e desenvolvido ao longo do tempo.
302

 Tendo em vista o 

crescente entrelaçamento entre os Estados Constitucionais e a ordem internacional, 

resulta-se na proposta de Estado Constitucional Cooperativo. Este, para o autor, é 

possível já que o Estado Constitucional ocidental de hoje é de estrutura aberta, interna e 

externamente e essa estrutura é garantida pela democracia pluralista, pelos direitos 

fundamentais, pela divisão dos poderes e por um Poder Judiciário independente
303

. O 

Estado constitucional cooperativo vive de redes de cooperação econômica, social, 

humanitária e antropológica, e depende, para o seu desenvolvimento, de uma cultura e 

consciência desta cooperação, no sentido da internacionalização da sociedade, da rede 

de dados, da esfera pública mundial e da legitimação da política externa.
304

 Igualmente, 

viu-se que o direito constitucional comum abrange uma parcela do Estado 

constitucional cooperativo, e se alimenta do pensamento do direito comum e dos 

princípios, sem pretensões de nivelar a pluralidade das culturas jurídicas nacionais.
305

 

Haveria, no Tratado de Lisboa, continuidade no projeto de desenvolver o 

Estado Constitucional cooperativo e o direito constitucional comum no âmbito da União 

Européia? 

Como se pôde observar, o Tratado de Lisboa mantém boa parte do conteúdo do 

Tratado constitucional. É possível identificar três princípios-chave no Tratado de 

Lisboa: a) Democracia igualitária, de forma que todos os cidadãos recebam igual 

atenção das instituições européias; b) Democracia representativa, com uma maior 

                                                             
301 “O conceito Estado Constitucional” somente pode ser esboçado aqui como o Estado em que o poder 

público é juridicamente constituído e limitado através de princípios constitucionais materiais e formais: 

Direitos Fundamentais, Estado Social de Direito, Divisão de Poderes, independência dos Tribunais, - em 
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poder social também é limitado através da „política de Direitos Fundamentais‟ e da separação social de 

poderes. O Estado Constitucional é o tipo ideal de Estado da „sociedade aberta‟. A abertura tem, também, 

uma crescente dimensão internacional ou „supranacional‟ – dela faz parte a responsabilidade”. 
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atuação do Parlamento Europeu e maior envolvimento dos parlamentos nacionais; c) 

Democracia participativa, com a criação de novas formas de interação entre os cidadãos 

e as instituições européias, como, por exemplo, a iniciativa dos cidadãos para 

peticionar.
306

 

O tratado assinado pelos Chefes dos 27 Estados-partes em Lisboa, em 13 de 

dezembro de 2007, representa, para Clementi, um "sinal de vida" da União Européia 

para os seus cidadãos e o fim definitivo do "período de reflexão" sobre o futuro da 

União. As inovações introduzidas pelo Tratado de Lisboa são importantes para 

esclarecer em que consiste a “nova” União. Contudo, cabe lembrar que o êxito as 

inovações institucionais dependem não apenas da previsão legal, mas também da forma 

como são implementadas, não sendo possível afirmar, no momento, se o Tratado de 

Lisboa obterá sucesso com as alterações trazidas, sendo necessário aguardar o seu 

desenvolvimento. 
307

 

Häberle acredita que mesmo após o Tratado de Lisboa, a União Européia 

continua sendo uma "obra aberta", um projeto inacabado. O tratado é um texto de 

transição dentro do processo de integração e constitucionalização da União Européia, 

que dá a esta maior capacidade de ação e que, apesar de suas deficiências, pode marcar 

uma nova fase de crescimento do Estado Constitucional Cooperativo na Europa.
308

 

Por sua vez, Callejón entende que, em razão de o Tratado de Lisboa incorporar 

quase que totalmente os avanços em matéria constitucional do Tratado Constitucional, 

ele representa um marco importante na construção constitucional material da Europa. 

Assevera o autor, entretanto, que, formalmente, houve retrocessos com o Tratado de 

Lisboa, principalmente em função da exclusão da coletividade dos debates, como havia 

ocorrido com o Tratado Constitucional. Além disso, o Tratado de Lisboa trouxe bastante 

complexidade ao ordenamento jurídico europeu, pois, enquanto uma Constituição 

encontra-se reunida em um só texto, o Tratado de Lisboa foi dividido em dois Tratados, 

diversas Declarações e Protocolos e a Carta de Direitos Fundamentais.
309

 

Apesar disso, o autor acredita que o Tratado de Lisboa desenvolverá o direito 

constitucional comum europeu, especialmente em razão da interação que deverá existir 

entre os Estados-partes e a União, em particular, no tocante aos direitos fundamentais. 
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Esta interação contribuirá para o aprimoramento e construção do constitucionalismo 

cooperativo europeu. Callejón acredita que haverá uma constitucionalidade plural, com 

diversos espaços constitucionais e cada vez menos será sentida a ruptura entre o 

ordenamento europeu e os ordenamentos estatais. Para o autor, a Carta de Direitos 

Fundamentais da União Européia exercerá papel decisivo nesse processo, pois 

estabelecerá um vínculo entre as instituições européias e a coletividade.
310

 

Em derradeiro, para Silveira, o Tratado de Lisboa, numa avaliação global, teve 

um resultado positivo, primeiramente, por recuperar as inovações trazidas pelo Tratado 

Constitucional, reformando as instituições européias e permitindo a participação dos 

parlamentos nacionais nos processos decisórios da União, através do controle da 

subsidiariedade.
 311

   

Entre os pontos positivos, a autora menciona também que o tratado extingue a 

estrutura dos pilares, de difícil compreensão para o cidadão comum, e converte a co-

decisão em processo legislativo ordinário, de maneira a ampliar o poder do Parlamento 

Europeu e as decisões tomadas por maioria qualificada, em vez de decisões por 

unanimidade.  Além disso, o tratado traz a distinção entre atos normativos legislativos e 

não-legislativos, oferecendo maior coerência ao ordenamento jurídico europeu. Por fim, 

e mais importante, o Tratado de Lisboa permite a adesão da União Européia à 

Convenção Européia dos Direitos do Homem, além de conferir efeito vinculante à Carta 

dos Direitos Fundamentais, localizada em um anexo do tratado, fortalecendo a noção de 

identidade constitucional comum européia. 
312

 

Analisando-se as prerrogativas do Estado Constitucional Cooperativo, como a 

democracia pluralista, a proteção aos direitos fundamentais, a divisão dos poderes e um 

Poder Judiciário independente, entendemos que o Tratado de Lisboa atende a estes 

requisitos. Isso ocorre, especialmente, em razão das inovações trazidas pelo tratado 

relativas a uma maior legitimação democrática do Parlamento Europeu, bem como à 

força vinculante conferida à Carta dos Direitos Fundamentais. 
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Capítulo 4  

Integração regional e constitucionalismo no Mercosul: processo de 

formação do bloco e perspectivas  

 

 

 

 

1) A integração regional no Mercosul: principais tratados e estrutura institucional 

Após estudar-se a integração regional na União Européia e investigar-se a 

continuidade de desenvolvimento do projeto de direito constitucional comum com o 

Tratado de Lisboa, passamos a tratar do processo de integração regional mercosulino. 

Vimos que o Tratado Constitucional concretizou o projeto de estabelecer um direito 

constitucional comum europeu. Com sua rejeição, todavia, o texto foi substituído pelo 

Tratado de Lisboa, tornando-se, então, necessário questionar se este deu continuidade ao 

desenvolvimento de um direito constitucional comum europeu ou se o rumo da 

integração na União Européia foi modificado. Viu-se que apesar de o tratado 

formalmente distanciar-se do termo “constitucional”, ele oferece continuidade material 

à idéia de constitucionalização européia. 

A integração regional no Mercosul difere, em vários aspectos, da existente na 

Europa. Enquanto nesta o mercado comum constituiu uma forma de se alcançar a 

integração política, com a finalidade de assegurar a paz, a liberdade e o bem-estar dos 

cidadãos europeus, o Mercosul, como já diz o seu próprio nome, objetiva tão somente a 

criação de um mercado comum, de forma a superar a integração proporcionada pela 

simples união aduaneira ou área de livre de comércio.
313

 Outra distinção importante 

consiste no fato de que o Mercosul, diferentemente da União Européia, optou por adotar 

o modelo da intergovernabilidade, que implica na necessidade de internalização nos 

ordenamentos jurídicos de cada Estado, das normas emanadas pelos órgãos dos blocos 

econômicos.
314
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Todavia, com a criação do Parlamento do Mercosul, o qual busca, entre outros 

objetivos, acelerar os procedimentos internos de cada país para a entrada em vigor das 

normas comunitárias em seus respectivos ordenamentos jurídicos, simplificando o 

processo de incorporação das normas comunitárias e atenuando os efeitos da 

intergovernabilidade, o Mercosul se aproximou do modelo comunitário europeu e do 

princípio da operatividade das normas comunitárias. Tornou-se, então, pertinente 

indagar se há perspectivas de desenvolver-se, também, um direito constitucional comum 

mercosulino. Levando-se em conta que o avanço supranacional do Mercosul pode vir a 

repercutir na realidade constitucional brasileira, especialmente no que tange à aplicação 

direta das normas comunitárias nos ordenamentos jurídicos nacionais, faz-se necessário 

analisar, de forma específica, a integração regional neste bloco.  

A integração econômica latino-americana iniciou-se com a criação da ALALC 

– Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a qual surgiu a partir do Tratado de 

Montevidéu em 1960, e tinha por finalidade fomentar as respectivas fases de 

cooperação e integração de Zonas de Livre Comércio, União Aduaneira e Mercado 

Comum Latino-Americanos. A ALALC objetivava a criação de um mercado comum no 

prazo máximo de quinze anos e era composta inicialmente por Brasil, Argentina, Chile, 

México, Paraguai, Peru e Uruguai, aderindo, sucessivamente, Colômbia, Equador, 

Venezuela e Bolívia. 

O funcionamento da ALALC mostrou-se insuficiente para que as suas 

finalidades fossem atingidas. Assim, em 1980 celebrou um novo tratado substituindo a 

ALALC pela ALADI – Associação Latino-Americana de Integração, que também tinha 

por objetivo a criação de um mercado comum, mas num prazo indeterminado. 

Paralelamente a ALALC, formou-se também o subgrupo Pacto Andino que contava 

com Bolívia, Chile (o qual se retirou do grupo em 1976), Colômbia, Equador e Peru, 

como países integrantes. Este subgrupo buscava o desenvolvimento da região de modo 

equilibrado de forma a criar um mercado comum. O Pacto Andino não obteve muito 

sucesso, visto que não se formou um mercado comum pleno. 

Em 1991, por meio do Tratado de Assunção, estabeleceu-se o Mercosul 

(Mercado Comum do Sul), formado por Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e 
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Venezuela
315

. Os objetivos do Mercosul estão previstos na Exposição de Motivos do 

Tratado de Assunção e são eles: alcançar a ampliação dos mercados nacionais; a 

integração como condição fundamental para acelerar seus processos de 

desenvolvimento econômico com justiça social; o aproveitamento eficaz dos recursos 

disponíveis; a preservação do meio ambiente; o melhoramento de interconexões físicas; 

a coordenação de políticas macroeconômicas e a complementação dos diferentes setores 

da economia, com base nos princípios da gradualidade, flexibilidade e equilíbrio; a 

adequada inserção internacional para os Estados-partes; o desenvolvimento científico e 

tecnológico, modernizando a economia, ampliando a oferta e a qualidade dos bens e 

serviços disponíveis e, finalmente, melhorar as condições de vida de seus habitantes. 

Em 17 de dezembro de 1994 foi assinado o Protocolo de Ouro Preto, o qual 

objetivou desenvolver uma união aduaneira como etapa para o estabelecimento de um 

mercado comum. Com isso, além da zona de livre comércio, foi estabelecida uma 

política comercial conjunta dos Estados-partes em relação a países terceiros, a ser 

exercida por meio de uma tarifa externa comum. 

Contudo, entendemos com Cardinali, que o Mercosul ainda não constitui um 

mercado comum, tendo em vista a ausência de órgãos dotados de supranacionalidade, 

como a Comissão Européia e a Corte de Justiça.
316

 

Assim como a União Européia, o Mercosul não possui um texto único que 

regule o seu funcionamento. Os seus objetivos, diretrizes, princípios e órgãos 

encontram-se dispersos em diversos Tratados e Protocolos. Os principais serão 

examinados a seguir. 

O primeiro dos tratados a ser examinado é o Tratado de Assunção, o qual foi 

celebrado na cidade de Assunção, em 26 de março de 1991, entre Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai, com o objetivo de constituir um mercado comum entre os Estados-

partes. Apesar disto, o tratado admite a adesão de novos membros, desde que os 

Estados-partes se manifestem favoravelmente. 
317

  

Os artigos 1º a 5º deste tratado expõem os objetivos a serem alcançados para se 

chegar ao mercado comum, dentre os quais se destacam a livre circulação de bens, 

                                                             
315 Embora a Venezuela haja ingressado no Mercosul por meio do Protocolo de Adesão da República 

Bolivariana da Venezuela ao Mercosul, seu ingresso ainda está pendente de ratificação pelo Parlamento 

do Paraguai. 
316 CARDINALI, Adriana Laporta, BARBOSA, Marcelo Pelegrini. Op cit, p. 395-396. 
317 Artigo 20, do Tratado de Assunção. 
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serviços e fatores produtivos entre os vários países, a ser realizada através de medidas 

como a eliminação dos direitos alfandegários e restrições não-tarifárias à circulação de 

mercadorias, a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os países 

participantes, em matéria de comércio exterior e políticas agropecuária, industrial, 

fiscal, monetária, cambial, entre outras, a harmonização das legislações dos países e a 

adoção de uma política comercial unificada com relação a terceiros países ou blocos 

comerciais.
318

 

Contudo, o Tratado de Assunção foi concebido não apenas para ser um projeto 

econômico, mas também tem por finalidade, conforme assevera o seu preâmbulo, a 

realização de uma “maior justiça social”, com um “mais eficaz aproveitamento dos 

recursos disponíveis”, “a preservação do meio ambiente” e “o melhoramento das 

interconexões físicas”. 

O Tratado de Assunção é regido por alguns princípios, os quais devem ser 

observados pelos Estados-partes. São eles o princípio da gradualidade, que aduz que o 

Mercado Comum será formado por meio de etapas sucessivas, de maneira que não haja 

medidas drásticas que possam distorcer gravemente a economia de quaisquer dos 

Estados-partes
319

; o princípio da flexibilidade, que implica na adaptação ao tratado de 

situações que possam vir a ocorrer e que não foram previstas quando de sua 

elaboração
320

; o princípio do equilíbrio, que estabelece a distribuição não só dos 

benefícios da integração, mas também de seu custo social e econômico
321

 e o princípio 

da reciprocidade de direitos e obrigações entre os Estados-partes, previsto 

expressamente no artigo 2º do tratado, que implica na igualdade de direitos e deveres 

entre os signatários.  

Além destes, há o princípio da não-discriminação entre os Estados-partes, que 

aduz que os signatários estenderão automaticamente aos demais Estados-partes qualquer 

vantagem, favor, franquia, imunidade ou privilégio que concedam a um produto 

originário de ou destinado a terceiros países não-membros da ALADI
322

; o princípio do 

tratamento diferenciado para o Paraguai e Uruguai, segundo o qual os Estados-partes 

reconhecem diferenças pontuais de ritmo para o Paraguai e Uruguai, que constam no 
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Programa de Liberação Comercial, contido no Anexo I, do tratado
323

; o princípio da 

transparência na coordenação de políticas nacionais para assegurar condições 

equitativas de comércio com terceiros, que aduz que, nas relações com terceiros países, 

os Estados-partes assegurarão condições eqüitativas de comércio. Para isso, serão 

aplicadas as legislações nacionais para inibir importações cujos preços estejam 

influenciados por qualquer tipo de prática desleal, ao mesmo tempo em que signatários 

coordenarão suas respectivas políticas nacionais visando à elaboração de normas 

comuns sobre concorrência comercial
324

; e, finalmente, o princípio do pact sunt 

servanda, através do qual os Estados que venham a aderir a um tratado em direito 

internacional devem respeitá-lo e cumpri-lo
325

. O Tratado de Assunção firma a 

existência de dois órgãos no Mercosul, o Conselho do Mercado Comum e o Grupo do 

Mercado Comum.
326

 

O Tratado de Assunção, através de seu Anexo III prevê que as controvérsias 

que eventualmente surgirem no bloco devem ser resolvidas através de negociações 

diretas e, futuramente, por meio da intervenção do Grupo Mercado Comum ou do 

Conselho. Enquanto isso, o Anexo determinou a elaboração de um sistema transitório 

de resolução de controvérsias, sistema esse que foi estabelecido com o Protocolo de 

Brasília para a solução de controvérsias. 

O Protocolo de Brasília traz quatro instâncias resolutivas e seus respectivos 

procedimentos. As duas primeiras são as previstas no Anexo, quais sejam, negociações 

diretas e intervenção do Grupo Mercado Comum. Além destas, o Protocolo prevê o 

recurso a um sistema arbitral, exercido através de um Tribunal ad hoc, com um 

procedimento mais célere para as reclamações dos particulares. Não há, assim, a 

instituição de um Tribunal de Justiça no Mercosul. 

As controvérsias a serem decididas através dos procedimentos estabelecidos no 

Protocolo de Brasília consistem naquelas que venham a surgir entre os Estados-partes a 

respeito de interpretação, aplicação e não-cumprimento das disposições presentes no 

Tratado de Assunção, assim como dos acordos celebrados no âmbito do mesmo, e, 

também, das decisões e resoluções advindas do Conselho do Mercado Comum ou do 
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Grupo Mercado Comum.
327

 Com isso, a adesão de qualquer Estado ao Tratado de 

Assunção implica na adesão ao Protocolo de Brasília sobre a solução de 

controvérsias
328

. 

Com relação aos particulares, sejam pessoas físicas ou jurídicas, estes podem 

oferecer reclamações em razão de sanção ou aplicação, por qualquer dos Estados-partes, 

de medidas legais ou administrativas de efeito restritivo, discriminatórias ou de 

concorrência desleal, que violem o Tratado de Assunção, os acordos celebrados no 

âmbito do mesmo e as decisões e reclamações advindas do Conselho do Mercado 

Comum ou das Resoluções do Grupo Mercado Comum.
329

 

Por sua vez, cumprindo o previsto no artigo 18, do Tratado de Assunção, em 

17 de dezembro de 1994 foi assinado o Protocolo de Ouro Preto, entre Brasil, 

Argentina, Paraguai e Uruguai, o qual dispõe sobre a estrutura institucional do 

Mercosul. 

Com o Protocolo de Ouro Preto ampliou-se a estrutura institucional do 

Mercosul em relação ao que estava previsto no Tratado de Assunção. Com o Protocolo, 

além do Conselho do Mercado Comum e do Grupo Mercado Comum, há também a 

Comissão de Comércio do Mercosul, a Comissão Parlamentar Conjunta, o Foro 

Consultivo Econômico-Social e a Secretaria Administrativa do Mercosul.
330

 

O artigo 2º do Protocolo define os órgãos com capacidade decisória, quais 

sejam, o Conselho do Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum e a Comissão 

Comércio do Mercosul. Esses órgãos possuem natureza intergovernamental, 

distanciando-se da idéia de supranacionalidade. Além disso, o Protocolo conferiu ao 

Mercosul personalidade jurídica de direito internacional
331

, com capacidade de exercer 

direitos e contrair obrigações, sendo representado pelo Conselho do Mercado 

Comum
332

. 

O artigo 41 do Protocolo prevê as fontes jurídicas do Mercosul, sendo elas o 

Tratado de Assunção, seus protocolos e os instrumentos adicionais ou complementares, 

os acordos celebrados no âmbito do Tratado de Assunção e seus protocolos, as decisões 
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e resoluções do Conselho do Mercado Comum e do Grupo Mercado Comum, 

respectivamente, além das Diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul, adotadas 

desde a entrada em vigor do Tratado de Assunção. Além disso, o Protocolo estabelece 

que as normas emanadas dos órgãos do Mercosul terão caráter obrigatório e deverão, 

quando necessário, ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos de todos os Estados-

partes mediante os procedimentos previstos pela legislação de cada um deles
333

.  

O quarto documento a ser analisado é o Protocolo de Ushuaia sobre 

Compromisso Democrático no Mercosul, responsável por incorporar uma “cláusula 

democrática” ao Tratado de Assunção, a qual dispõe que a plena vigência das 

instituições democráticas é condição essencial para o desenvolvimento dos processos de 

integração entre os Estados-partes e que toda alteração da ordem democrática constitui 

um obstáculo inaceitável para a participação no processo de integração e dará lugar à 

aplicação de medidas tais como a suspensão do direito a participar nos órgãos dos 

respectivos processos de integração, e até mesmo a suspensão dos direitos e obrigações 

advindos de tais processos.
334

 Como recorda Piovesan, em março de 1999, a cláusula 

democrática foi invocada em virtude da crise política que ocorria no Paraguai. Firmou-

se que eventual golpe de estado poderia levar à expulsão daquele país do Mercosul.
335

 

Em seguida temos o Protocolo de Olivos para a solução de controvérsias, 

assinado em 2002, em Olivos, na Argentina, pelos membros do Mercosul. Entrou em 

vigor em 2004, com o objetivo de atuar na solução de controvérsias. Esse Protocolo 

criou o Tribunal Permanente de Revisão (TPR), responsável por rever decisões tomadas 

em primeira instância por árbitros ad hoc, escolhidos dentre uma lista de nomes 

previamente fornecida pelos Estados-partes. O artigo 35 do Protocolo de Olivos prevê 

que os árbitros dos Tribunais Arbitrais ad hoc e os do Tribunal Permanente de Revisão 

deverão ser juristas de reconhecida competência, além de ter conhecimento sobre o 

conjunto normativo mercosulino. Outrossim, os árbitros deverão ser imparciais e 

dotados de independência funcional da Administração Pública Central ou direta dos 

Estados-partes. Sua designação ocorrerá em razão de sua objetividade, confiabilidade e 

bom senso. 

                                                             
333 Artigo 42, do Protocolo de Ouro Preto. 
334 Artigos 1º, 3º e 5º, do Protocolo de Ushuaia. 
335 PIOVESAN, Flávia. Op cit, p. 56-57 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2002
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olivos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercosul
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Arbitral_Permanente_de_Revis%C3%A3o_do_Mercosul


95 
 

Finalmente, tratamos do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul. 

Assinado em nove de dezembro de 2005, o Protocolo constitui o Parlamento do 

Mercosul como órgão de representação de seus povos, sendo independente, autônomo 

e parte integrante da estrutura institucional do Mercosul. O Parlamento do Mercosul 

surge para substituir a Comissão Parlamentar Conjunta.
336

 

Dentre as competências do Parlamento do Mercosul, podemos destacar que ele 

é responsável por velar pela preservação do regime democrático nos Estados-partes, de 

acordo, em particular, com o Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático no 

Mercosul, na República da Bolívia e República do Chile. Além disso, compete ao 

Parlamento do Mercosul elaborar e publicar anualmente um relatório sobre a situação 

dos direitos humanos nos Estados-partes, além de realizar reuniões semestrais com o 

Foro Consultivo Econômico-Social a fim de intercambiar informações e opiniões sobre 

o desenvolvimento do Mercosul
337

.  

Com relação à estrutura institucional do Mercosul, viu-se que o Tratado de 

Assunção estabeleceu uma estrutura provisória que passou a ter caráter definitivo a 

partir de 1º de janeiro de 1995. Posteriormente, o Protocolo de Ouro Preto 

complementou essa estrutura, determinando os órgãos institucionais e suas respectivas 

funções. 

Hoje, a estrutura do Mercosul é formada pelo Conselho do Mercado Comum,  

Grupo Mercado Comum, Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, Tribunal 

Administrativo-Trabalhista do Mercosul, Comissão de Comércio do Mercosul, Foro 

Consultivo e Econômico Social, Secretaria do Mercosul, Centro Mercosul de Promoção 

do Estado de Direito e Parlamento do Mercosul. 

O Conselho do Mercado Comum (CMC) é o órgão superior do Mercosul, 

responsável pela condução política do processo de integração e pela tomada de decisões 

para assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos no Tratado de Assunção. É 

constituído por ministros de Relações Exteriores e da Economia dos quatro Estados-

partes. A presidência do CMC é exercida através do sistema de rotação dos Estados-

partes, em ordem alfabética, por períodos de seis meses.
338

 O CMC se manifesta através 

de decisões, as quais são obrigatórias para os Estados-partes. Dentre as suas funções 
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destacam-se a de velar pelo cumprimento do Tratado de Assunção, de seus Protocolos e 

dos acordos firmados em seu âmbito, de formular políticas e promover as ações 

necessárias à conformação do mercado comum exercendo a titularidade da 

personalidade jurídica do Mercosul e de negociar e firmar acordos em nome do 

Mercosul com terceiros países, grupos de países e organizações internacionais. Todas 

essas funções são delegáveis ao Grupo Mercado Comum, por meio de mandado 

expresso.
339

 

Por sua vez, o Grupo Mercado Comum é o órgão executivo do Mercosul, 

sendo constituído por representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, Economia 

e Finanças e dos Bancos Centrais dos Estados-partes.
340

 Cabe ao GMC velar pelo 

cumprimento do Tratado de Assunção e propor projetos de decisão ao Conselho do 

Mercado Comum. Além disso, é ele o responsável pela condução política do processo 

de integração, com o dever de negociar, com a participação de representantes de todos 

os Estados Partes, por delegação expressa do Conselho do Mercado Comum e dentro 

dos limites estabelecidos em mandatos específicos concedidos para esse fim, acordos 

em nome do Mercosul.
341

 As decisões do GMC são manifestadas através de resoluções 

e são obrigatórias para os Estados-partes.
342

 

Já o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul foi instituído com o 

Protocolo de Olivos, assinado em 2002. O Tribunal Permanente é formado por cinco 

árbitros e consiste em um tribunal de revisão, com competência para modificar os 

laudos arbitrais adotados por árbitros ad hoc de primeira instância. Seu funcionamento 

dá-se através da apresentação por qualquer das partes na controvérsia de um recurso de 

revisão do laudo do Tribunal Arbitral ad hoc.
343

  

Além deste, há o Tribunal Administrativo-Trabalhista do Mercosul, que foi 

instituído através da Resolução GMC nº 54/03 e consiste em uma instância jurídica 

competente para apreciar as reclamações administrativo-trabalhistas dos funcionários da 

Secretaria do Mercosul, assim como das pessoas contratadas para a execução de 

determinadas tarefas ou serviços na Secretaria ou junto aos demais órgãos da estrutura 

do Mercosul. 
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O próximo órgão a ser examinado, a Comissão de Comércio do Mercosul, é 

responsável por assistir o GMC, a quem compete velar pela aplicação dos instrumentos 

de política comercial acordados pelos Estados-partes para o funcionamento da união 

aduaneira, além de acompanhar e revisar os temas e matérias relacionados com as 

políticas comerciais comuns.
344

 Essa Comissão manifesta-se através de diretrizes ou 

propostas e é responsável pelo acompanhamento da aplicação dos instrumentos de 

política comercial comum nos Estados Partes, assim como pela análise da evolução dos 

instrumentos de política comercial comum para o funcionamento da união aduaneira, 

além de formular propostas a respeito deste ao Grupo Mercado Comum.
345

 

Por sua vez, o Foro Consultivo Econômico e Social é um órgão de função 

consultiva e representa os setores econômicos e sociais, sendo integrado por um número 

igual de representantes de cada Estado-parte. O Foro manifesta-se através de 

recomendações ao GMC.
346

 Já a Secretaria do Mercosul consiste no órgão de apoio 

operacional do Mercosul, sendo responsável pela prestação de serviços aos demais 

órgãos do Mercosul. Sua sede permanente localiza-se na cidade de Montevidéu. 

Somado a estes, tem-se o Centro Mercosul de Promoção do Estado de Direito 

(CMPED), o qual foi criado com o objetivo de avaliar e reforçar o desenvolvimento dos 

Estados-partes, a governabilidade democrática e todos os aspectos relacionados aos 

processos de integração regional.
347

  Para Kozicki, o CMPED, juntamente com o Foro 

Social e Econômico do Mercosul,  refletem a abertura do Mercosul à participação da 

sociedade civil no ambiente da integração regional. De igual forma, as reuniões 

especializadas do Conselho do Mercado Comum também buscam a participação da 

sociedade civil na temática da integração, tratando de temas como gênero, juventude, 

agricultura familiar, entre outras questões.
348

 

 Por fim, tem-se o Parlamento do Mercosul, o qual foi  criado em 2005, por 

meio do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul, objetivando substituir a 

Comissão Parlamentar Conjunta. Seu funcionamento será visto com mais detalhes 

adiante. 
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2)  Da intergovernabilidade à criação do Parlamento do Mercosul: uma 

aproximação do modelo comunitário europeu 

O processo de integração regional ocorrido no Mercosul diferencia-se 

consideravelmente do processo europeu, tornando-se necessário fazer um estudo 

comparativo dos dois processos. Inicialmente, cabe esclarecer, conforme alertam 

Barbieri e Queiroz, que a intenção em apontar as diferenças existentes entre a União 

Européia e o Mercosul tem por objetivo, tão somente, indicar um possível caminho 

evolutivo no processo de integração, a ser seguido pelo Mercosul, e não uma regra ou 

um modelo a ser necessariamente obedecido.
349

 

O processo de formação da União Européia foi longo e contínuo, tendo se 

iniciado logo após a Segunda Guerra Mundial. Com isso, a integração européia não se 

deu somente no campo da economia, mas também se construiu um ordenamento 

jurídico comunitário e institucionalizou-se um poder político europeu.
350

  

O Mercosul, por outro lado, apresenta características distintas da União 

Européia, visto que a sua criação coincidiu com o fim dos regimes autoritários nos 

países que o integram. Tal fato ocasionou uma preocupação com a questão democrática 

desde o princípio das negociações, tendo sido esta uma condição fundamental para a 

integração na região. Buscou-se, com isso, reafirmar a plena adesão dos países aos 

princípios e às instituições democráticas. Tal compromisso foi firmado através da 

conclusão do Protocolo de Ushuaia, em 1998, o qual incluiu a chamada cláusula 

democrática. Todavia, tal cláusula nada prevê a respeito da participação popular através 

da democracia representativa. 

Este histórico autoritário existente no Mercosul também possuiu grande 

influência quando das negociações a respeito de qual modelo de integração seria 

seguido. Optou-se por adotar o modelo da intergovernabilidade, o qual implica na 

necessidade de internalização, nos ordenamentos jurídicos de cada Estado, das normas 

emanadas pelos órgãos dos blocos econômicos para que elas entrem em vigor. 

Biacchi assevera que o déficit democrático no âmbito do Mercosul difere do 

europeu, posto que se refere aos inúmeros entraves causados pela intergovernabilidade 
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ao progresso integracionista e à aplicabilidade das normas do Mercosul. Para que uma 

norma emanada do Mercosul possua eficácia, ela deve ter vigência simultânea em todos 

os Estados-partes, o que só acontece quando o último Estado incorporá-la ao seu 

ordenamento jurídico. Em função disto, diversas normas que deveriam estar em vigor 

têm sua aplicabilidade condicionada ao poder de decisão soberano de cada Estado, o 

que dificulta bastante o processo de integração.
351 

 

Também se diferenciam os dois blocos quanto aos seus objetivos. Na União 

Européia o mercado comum constituiu um meio de se alcançar a integração política, 

objetivando assegurar a paz, a liberdade e o bem-estar dos cidadãos europeus. O 

Mercosul, por sua vez, como já diz o seu próprio nome, tem como finalidade a criação 

de um mercado comum, superando a integração proporcionada pela simples união 

aduaneira ou área de livre de comércio. Enquanto mercado comum, o Mercosul tem por 

pretensão alcançar a livre circulação de pessoas, bens, capitais e serviços.
352

 

 Além disso, na União Européia, as instituições supranacionais são dotadas de 

poderes soberanos cedidos por cada Estado-parte e são responsáveis por representar os 

interesses da comunidade européia. Ao contrário, no Mercosul, não há cessão de 

competências soberanas e os órgãos mercosulinos representam tão somente os 

interesses de cada Estado-parte e não do bloco em si.
353

 

Em 2005, foi criado o Parlamento do Mercosul, como forma de aprimorar o 

modelo antes existente, o da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, 

institucionalizando a representação popular parlamentar. Tal Comissão, diferentemente 

do Parlamento Europeu, não possuía representação popular, visto que seus membros 

eram indicados pelos Estados-partes. Além disso, suas funções possuíam natureza 

meramente consultiva e fiscalizatória, não existindo uma verdadeira representação junto 

aos cidadãos dos Estados-partes mercosulinos. Buscou-se, com o Parlamento, contribuir 

para o desenvolvimento do processo de integração e suas normas e para a formação da 

consciência coletiva de valores cidadãos e comunitários para a integração.
354

 

Viu-se que a integração econômica não se deu de forma homogênea no globo, 

existindo diferenças notáveis entre o modelo europeu, comunitário, e o que foi adotado 

pelo Mercosul, integracionista. No modelo comunitário, os Estados continuam 
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possuindo independência nas relações internacionais; há, todavia, um conjunto 

normativo supranacional hierarquicamente superior ao direito dos Estados-partes, 

dotado de primazia sobre este, definido como “direito comunitário”.
355

 

Por outro lado, no Mercosul, além de dar-se ênfase normativa à questão do 

comércio internacional, a própria estrutura institucional do bloco, composta por órgãos 

administrativos dos Estados-partes para representar seus interesses, somada ao sistema 

de aplicação das normas comunitárias, que devem ser aprovadas pelos Estados-partes, 

afasta o Mercosul da idéia de um ambiente comunitário supranacional. Assim, 

desprovidas do caráter de um direito supranacional, as normas produzidas pelo bloco 

dependem das regras tradicionais de incorporação de tratados de direito internacional 

para que sejam aplicáveis perante os cidadãos dos Estados-partes.
356

 

Com a instituição do Parlamento, inaugurado na cidade de Montevidéu em 

2007, iniciou-se uma nova fase, mais democrática, do Mercosul. O Parlamento, entre 

outras inovações
357

, prevê a realização de eleições diretas para os seus membros. Este 

órgão democrático passará por duas etapas de transição: a primeira, que terá início em 

31 de dezembro de 2006 e término em 31 de dezembro de 2010, e a segunda que 

compreenderá o período entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2014.  

Na primeira etapa, o Parlamento será composto por 18 membros de cada 

Estado-parte, os quais deverão ser eleitos indiretamente, através de indicação, conforme 

critérios estabelecidos pelo legislativo nacional e cujas funções cessarão pelas seguintes 

causas: caducidade, perda de mandato nacional, posse de sucessores eleitos de forma 

direta ou, no mais tardar, pelo término desta etapa. Na segunda fase de transição, os 

membros do Parlamento serão escolhidos por meio de eleições diretas, as quais deverão 

ocorrer antes de 1º de janeiro de 2011 e serão efetuadas de acordo com a legislação de 

cada Estado-parte. Os parlamentares deverão ser eleitos por meio de sufrágio universal, 

direto e secreto. As eleições irão ocorrer simultaneamente nos Estados-partes, por meio 
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do voto direto de todos os povos do Mercosul, em data que se denominará “Dia do 

Mercosul Cidadão”.
358

 

Em seu preâmbulo, o Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul 

afirma a necessidade de criação de “um âmbito institucional equilibrado e eficaz, que 

permita criar normas que sejam efetivas e que garantam um ambiente de segurança 

jurídica e de previsibilidade no desenvolvimento do processo de integração”, de maneira 

a desenvolver “um espaço comum que reflita o pluralismo e as diversidades da região”. 

Observa-se, assim, a influência do modelo comunitário na criação do Parlamento do 

Mercosul. 

Outrossim, como ressalta Kozicki, o Parlamento do Mercosul, além de manter 

o objetivo da Comissão Parlamentar Comum de incentivar a harmonização das 

legislações nacionais com as normativas comunitárias, tornou-se responsável também 

por acelerar os procedimentos internos de cada país para a entrada em vigor das normas 

do Mercosul em seus respectivos ordenamentos jurídicos.
359

  

Para isso, previu-se um procedimento segundo o qual todos os projetos de 

normas do Mercosul que requeiram aprovação legislativa nos Estados-partes serão 

encaminhados pelos órgãos decisórios do Mercosul ao Parlamento, para que este 

ofereça um parecer. Se o projeto de norma for aprovado pelo órgão decisório, de acordo 

com os termos do parecer do Parlamento, o Poder Executivo do país encaminhará a 

norma diretamente ao seu respectivo Poder Legislativo, simplificando o processo de 

incorporação e atenuando os efeitos da intergovernabilidade.
360

 

Cabe lembrar, todavia, que a atenuação dos efeitos da intergovernabilidade não 

implica necessariamente em um modelo de ampla democracia representativa. Como 

exemplo, tem-se a União Européia e o seu déficit democrático, que sofreu considerável 

diminuição, graças ao Tratado de Lisboa. Tal déficit decorria, sucintamente, da carência 

da participação, direta ou indireta, dos cidadãos nos processos de decisão da União 

Européia. Os órgãos responsáveis pela tomada de decisões
361

 não possuíam membros 

eleitos diretamente pela população. Já o Parlamento Europeu, ao contrário, possuía a 

representação popular, entretanto, suas decisões eram de cunho meramente consultivo. 
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Isto implicava num caráter eminentemente técnico, e não político, das decisões tomadas 

dentro da estrutura européia.
362

 Vimos que com o Tratado de Lisboa objetivou-se 

amenizar este problema 

 

3) O direito constitucional comum e o Mercosul 

A tese de Häberle do Estado Constitucional Cooperativo é um projeto 

universal, apesar das diferenças existentes entre cada país e da diversidade dos modelos 

de integração existentes. Mendes, trazendo esta idéia para o contexto mercosulino, aduz 

que já há condições de estabelecer uma integração mais ampla, sendo possível 

vislumbrar contornos de um direito constitucional comum latino-americano.
363

 

Cabe frisar que, para o desenvolvimento do direito comunitário em um bloco, 

devem existir, obrigatoriamente, Estados democráticos, para evitar a retirada repentina 

de um único Estado; o respeito aos direitos fundamentais, dos quais faz parte o 

exercício da cidadania, seja no bloco econômico ou no Estado-parte; e a reciprocidade, 

igualdade e cooperação entre os membros do bloco econômico, de forma a efetivar-se o 

diálogo com o mundo e os demais blocos econômicos.
364

 

Para Mendes, há diversos sinais da abertura constitucional dos Estados ao 

direito internacional. Primeiramente, as Constituições de vários Estados mencionam 

expressamente a "América", "América Latina" e "América Central" no preâmbulo ou no 

próprio texto normativo. Além disso, a Constituição Brasileira de 1988 traz disposições 

que revelam uma abertura constitucional ao direito internacional, ou mesmo 

supranacional. São elas, o artigo 4º, em seu parágrafo único, que assevera que 

“República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e 

cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-

americana de nações”, dispositivo que, para Mendes, reflete a intenção do constituinte 

de integrar o Brasil em organismos supranacionais; o artigo 5o, que em seu parágrafo 

2o, estabelece que os direitos e garantias expressos na Constituição Federal “não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” e o mesmo artigo 5o, 

em seus parágrafos 3o e 4o, adicionados pela Emenda Constitucional no. 45, de 2004, 
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que dispõem que “os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais”, e que “o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional 

a cuja criação tenha manifestado adesão”.
365

 

Ademais, o autor recorda que diversos países latino-americanos também 

reservam aos tratados internacionais de direitos humanos lugar especial em seus 

ordenamentos jurídicos, inclusive, em alguns casos, com valor normativo 

constitucional, demonstrando, assim, um avanço na inserção em contextos 

supranacionais. Como exemplo, tem-se a Constituição do Paraguai, de 1992, que em 

seu artigo 9º aduz que a República do Paraguai “admite uma ordem jurídica 

supranacional que garanta a vigência dos direitos humanos, da paz, da justiça, da 

cooperação e do desenvolvimento político, econômico, social e cultural”. No mesmo 

sentido, Martinez destaca a reforma constitucional argentina de 1994, que incorporou o 

inciso 24 ao artigo 75 da Constituição, o qual autoriza o Congresso a aprovar tratados 

de integração que deleguem competências a organizações supraestatais, com respeito à 

ordem democrática e aos direitos humanos.
 366

 Além disso, o texto confere às normas 

comunitárias uma hierarquia superior às leis ordinárias, porém inferior à Constituição. 

Mendes acredita que estes dispositivos refletem uma inclinação do 

constitucionalismo global de valorizar as normas internacionais responsáveis pela 

proteção do ser humano. Para o autor, existem atualmente duas tendências que se 

complementam: a internacionalização do direito constitucional e a constitucionalização 

do direito internacional.
367

 

Assim, para que haja o desenvolvimento de qualquer processo de integração, 

em particular do Mercosul, é preciso que haja articulação entre os tribunais 

constitucionais e o ente supranacional. O exemplo europeu mostra que para o 

desenvolvimento do direito constitucional comum é necessária a consagração do efeito 

direto dos atos comunitário nas esferas jurídicas dos Estados-partes. No âmbito do 
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Mercosul, é preciso que haja um maior desenvolvimento e fortalecimento das 

instituições para que se consagre esse efeito direto.
368

 

Sarlet, seguindo a mesma linha de pensamento, acrescenta que através da tríade 

formada por textos normativos, doutrina e jurisprudência, é possível avaliar o processo 

evolutivo do constitucionalismo, inclusive no que tange à formação de um Estado 

Constitucional Cooperativo e ao desenvolvimento de um direito constitucional comum. 

É necessária a existência simultânea dos três elementos, pois os textos normativos não 

valem muito se não são acompanhados da doutrina e, principalmente, se não são 

aplicados pela jurisdição constitucional.
369

 

Por fim, Cardinali e Barbosa asseveram que para que haja uma integração 

completa no Mercosul, devem ser tomadas duas grandes providências: a primeira, 

relativa à criação de um mecanismo de aplicação direta das normas mercosulinas nos 

ordenamentos jurídicos dos Estados-partes; e, a segunda, relacionada à criação de 

tribunais supranacionais para harmonizar a legislação interna à luz do direito 

comunitário, além de assegurar a resolução de controvérsias comerciais e solucionar 

conflitos entre os Estados-partes e sua população.
370

 

Objetivando cumprir tais requisitos, a criação do Protocolo de Olivos trouxe 

um sistema renovado de solução de controvérsias capaz de trazer um desenvolvimento 

institucional mais intenso. A criação do Tribunal Arbitral Permanente de Revisão é um 

aspecto positivo e representa um maior fortalecimento das instituições mercosulinas, 

com a criação de uma estrutura própria de solução de conflitos, composta por membros 

com mandatos pré-estabelecidos. 

De mesma maneira, o Parlamento do Mercosul foi criado com a finalidade de 

diminuir os efeitos da intergovernabilidade, facilitando e acelerando a entrada em vigor 

das normativas mercosulinas nas esferas internas dos Estados-partes. Com isso, busca-

se harmonizar as legislações nacionais com as normativas do Mercosul e aproximar o 

bloco do modelo comunitário. 

Contudo, a criação do Parlamento do Mercosul ainda é bastante recente e sua 

implementação ainda não se deu de forma completa. Resta necessário aguardar o seu 
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desenvolvimento para esboçar conclusões mais precisas acerca da matéria. Contudo, 

tudo indica que, com essa instituição, o Mercosul se aproxima do modelo comunitário 

adotado na União Européia e, principalmente, já oferece possibilidades para a 

construção de um direito constitucional comum. 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Vimos que a integração regional foi uma das conseqüências da globalização, e 

que esta modificou os antigos parâmetros de sociedade internacional, diminuindo o 

caráter centralizador do Estado-nação e alterando a concepção tradicional de 

soberania.
371

 Com a globalização, passou a haver uma influência cada vez maior entre 

os países, de forma que as comunidades nacionais perderam a capacidade de programar 

sozinhas as suas ações, decisões, políticas de seus governos, e até mesmo de determinar 

por si sós aquilo que é mais apropriado para os seus cidadãos, tudo isso em função do 

desenvolvimento das relações inter-estatais.
372

 

A integração regional surge na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, 

nesse contexto de intensificação das relações inter-estatais. Junto com a integração 

regional surgiu o direito comunitário, buscando harmonizar os ordenamentos jurídicos 

dos países componentes do bloco econômico, compatibilizando os interesses do bloco e 

as peculiaridades socioeconômicas de cada um dos Estados-partes. Essa harmonização é 

feita através dos princípios do direito comunitário, que são próprios dele, especialmente 

através da operatividade, que permite a entrada direta das normas comunitárias nos 

ordenamentos jurídicos dos Estados que fazem parte do bloco.
373

 

Com essa mudança no conceito tradicional de soberania, Peter Häberle aplica a 

tese do pluralismo constitucional ao Estado constitucional, de forma que este não mais 

se limite ao Estado-nação tradicional, exportando seus elementos, como os 

procedimentos democráticos, a independência da jurisdição e os direitos humanos, para 

a comunidade dos Estados, formando, assim, o Estado Constitucional Cooperativo. Este 

Estado Constitucional Cooperativo seria regido pelo direito constitucional comum, que 

compreenderia a dignidade humana, a divisão dos poderes, o princípio do Estado de 

direito, o princípio da igualdade, como proibição de arbitrariedade, e a democracia.
374

 O 

direito constitucional comum é formado pelos "princípios constitucionais particulares", 

comuns aos diversos Estados nacionais europeus, e que estão presentes tanto nas 
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constituições dos Estados nacionais, quanto nos costumes constitucionais dos 

mesmos.
375

 

 Encampando a idéia de desenvolver um direito constitucional comum europeu, 

discutiu-se, em 15 de dezembro de 2001, na Bélgica, acerca da elaboração de uma 

Constituição para a União Européia. Consolidou-se, nesta reunião, um projeto de 

Tratado Constitucional que vigoraria em toda a Europa.
376

 Todavia, este Tratado foi 

rejeitado quando de sua ratificação pelos Estados-partes. Esta rejeição levou a União 

Européia a entrar em um chamado “período de reflexão”, que durou dois anos. Ao final 

de 2009, entrou em vigor o Tratado de Lisboa, substituto do Tratado Constitucional, que 

reformou as instituições européias e trouxe novidades com relação ao funcionamento 

das instituições supranacionais.  

O Tratado de Lisboa foi redigido segundo uma metodologia que consistiu em 

modificar os tratados anteriores pela via das emendas.  Além disso, o texto do Tratado 

eliminou toda a terminologia "constitucional" que o Tratado Constitucional apresentava, 

afastando-se, também, de termos que remetessem a um possível “super Estado” 

europeu.
377

 

Tendo em vista estas inovações trazidas pelo Tratado de Lisboa, indagou-se se 

este realmente afastou de seu conteúdo o projeto de desenvolver um direito 

constitucional comum, dando à União Européia um novo rumo, ou se estas mudanças 

foram meramente formais, mantendo-se o projeto constitucional que já existia. 

De mesma forma, analisou-se, secundariamente, o processo de integração 

regional mercosulino, tendo em vista a proximidade deste da realidade constitucional 

brasileira. Investigou-se se este bloco apresenta perspectivas de desenvolvimento de um 

direito constitucional comum, especialmente após a criação do Parlamento do Mercosul. 

Apesar de o Mercosul apresentar um modelo de integração diferente do existente na 

União Européia, com a criação do Parlamento simplificou-se o processo de 

incorporação das normas comunitárias. Com isso, buscou-se atenuar os efeitos da 

intergovernabilidade, de maneira a aproximar o bloco do modelo supranacional e do 

princípio da operatividade das normas comunitárias.
378
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No que tange à bibliografia, para tratar sobre globalização e o novo papel do 

Estado-nação utilizamos as lições de David Held e Anthony Giddens. Após, explorando 

a possibilidade e necessidade de uma Constituição para a União Européia, 

confrontaram-se os entendimentos de Habermas, favorável a uma constitucionalização, 

e Dieter Grimm, contrário a esta. 

O marco teórico principal consistiu na tese do pluralismo constitucional de 

Peter Häberle, que resulta nas noções de Estado Constitucional Cooperativo e de direito 

constitucional comum. A partir destas lições foram estudados o Tratado de Lisboa e o 

Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul. 

Por sua vez, a análise de uma possível continuação no desenvolvimento de um 

direito constitucional comum no âmbito do processo de integração regional europeu foi 

feita através das lições de Peter Häberle e Francisco Callejón. Já para o estudo das 

perspectivas de construção de um direito constitucional comum no âmbito do Mercosul, 

utilizamos as análises de Gilmar Mendes e Ingo Sarlet.  

Por fim, a pesquisa documental teve por base o Tratado de Lisboa, que 

reformou as instituições européias, e o Protocolo Constitutivo do Parlamento do 

Mercosul, que instaurou o Parlamento mercosulino. 

Com relação à organização dos capítulos, o primeiro capítulo tratou do 

fenômeno da globalização, caracterizada pela intensificação das relações no nível 

global, de maneira que eventos locais recebem influência de fatores que operam a 

muitas milhas de distância, e vice-versa.
379

 Com esta interdependência cada vez mais 

desenvolvida entre os Estados, surge o processo de integração regional, do qual o 

capítulo também tratou. Graças à integração regional, ocorre uma reformulação da 

ordem internacional, de maneira que o Estado-nação perde a capacidade de controlar 

sozinho os fluxos de pessoas, bens, capitais e idéias, como ocorria no passado. 

Outrossim, o capítulo expôs cada uma das fases da integração econômica e a sua 

principal conseqüência no âmbito jurídico, qual seja, o surgimento do direito 

comunitário. Este tem por finalidade compatibilizar os interesses do bloco e as 

peculiaridades socioeconômicas de cada um dos Estados-parte e é regido por fontes e 

princípios próprios, os quais foram também analisados individualmente ao longo do 

capítulo. 
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O capítulo segundo apresentou a teoria da Constituição pluralista e seus 

desenvolvimentos na forma do Estado Constitucional Cooperativo e do direito 

constitucional comum. Inicialmente, estudou-se o enfraquecimento do conceito 

tradicional de Estado-nação e o déficit democrático europeu, ambos segundo a visão de 

Habermas. Em seguida, o capítulo introduziu a tese de Peter Häberle sobre o pluralismo 

constitucional. Este oferece uma nova visão do Estado constitucional, a qual se 

desenvolve nas noções de Estado Constitucional Cooperativo e de direito constitucional 

comum. Após, passou-se à temática do relacionamento existente entre Constituição e 

União Européia, investigando-se o papel das Constituições estatais no atual contexto do 

direito constitucional, especialmente diante do surgimento de um direito supranacional 

que dá um lugar próprio à norma que até então emanava somente do Estado. Por fim, 

questionou-se acerca da possibilidade de existência de uma Constituição para um ente 

supranacional, diferente de um Estado. Para isso, nos valemos das lições de Dieter 

Grimm fazendo um contraponto ao entendimento de Habermas. 

O terceiro capítulo analisou o processo de formação da União Européia, partindo 

dos Tratados de Roma e finalizando com uma análise específica do Tratado de Lisboa. 

Primeiramente, foram vistos, de forma detalhada, os principais tratados relativos à 

União Européia, desde os Tratados de Roma, de 1957, até o Tratado de Lisboa, de 2007. 

Em seguida, tratou-se da estrutura institucional da União Européia e da interação 

existente entre o direito comunitário e o direito nacional, regida por princípios próprios, 

como a primazia, a autonomia e a operatividade. Além disso, o capítulo analisou em 

detalhes o Tratado de Lisboa de 2007, substituto do Tratado Constitucional de 2005. 

Este, rejeitado quando de sua ratificação, para alguns autores, era uma mostra de que a 

Europa desejava avançar do contexto internacional e supranacional para um contexto 

constitucional
380. 

O capítulo estudou as inovações trazidas pelo tratado, dividindo-as em 

três grupos: inovações políticas, inovações no campo dos valores e símbolos e 

inovações instituições. Além disso, o capítulo indagou, segundo as lições oferecidas por 

Häberle e Francisco Callejón, se o Tratado de Lisboa representou uma continuação no 

desenvolvimento de um direito constitucional comum europeu iniciado com o Tratado 

Constitucional ou se a União Européia mudou o rumo de sua integração, afastando-se 

de uma possível constitucionalização.  
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Concluiu-se que apesar de o Tratado de Lisboa ter sido criado com o intuito de 

ser um texto antagônico ao do Tratado Constitucional, o conteúdo dos dois tratados é, 

em sua maioria, idêntico. Com isso, afere-se que, com uma nova roupagem, o Tratado 

de Lisboa prossegue com as inovações pretendidas pelo Projeto de Tratado 

Constitucional, ainda que, agora, de forma mais dispersa. Isso ocorre, pois, por conta da 

sistemática de revisão de tratados, em vez de um texto único, o Tratado de Lisboa foi 

dividido em dois tratados, diversas Declarações e Protocolos e a Carta de Direitos 

Fundamentais. Além disso, ao conferir força vinculante à Carta Européia dos Direitos 

Fundamentais o Tratado de Lisboa estabelece um vínculo entre as instituições européias 

e a coletividade, representando um importante marco no direito constitucional europeu. 

Por estas razões, observou-se que o Tratado de Lisboa, apesar de formalmente 

pretender afastar-se de uma possível constitucionalização da União Européia; 

materialmente, continua com o mesmo conteúdo e objetivos semelhantes ao do Tratado 

Constitucional. Com isso, mantém-se o projeto de um direito constitucional comum 

europeu e este ganha novo impulso, graças à força vinculante conferida à Carta 

Européia dos Direitos Fundamentais. Contudo, como o tratado está em vigor há apenas 

poucos meses torna-se difícil prever com certeza o futuro constitucional da União 

Européia. Assim, é preciso aguardar os efeitos alcançados pela força vinculante 

conferida à Carta Européia dos Direitos Fundamentais para analisar se o projeto 

constitucional da União Européia realmente progredirá, como imaginamos.  

Finalmente, o último capítulo tratou do processo de integração regional no 

Mercosul. Foram abordados no capítulo, utilizando-se da mesma sistemática do capítulo 

segundo, os principais tratados relativos ao bloco, desde o Tratado de Assunção de 

1991, até o Protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul, de 2005. Além disso, 

analisou-se em detalhes a estrutura institucional do bloco econômico, apontando-se as 

diferenças entre a integração européia e mercosulina. O capítulo investigou, ademais, a 

criação do Parlamento, o qual, entre outros objetivos, busca simplificar o processo de 

incorporação e atenuar os efeitos da intergovernabilidade, de maneira a aproximar o 

Mercosul do modelo supranacional e do princípio da operatividade das normas 

comunitárias.
381

 Por fim, segundo as lições de Mendes e Sarlet, estudou-se as 

perspectivas de implementação de um direito constitucional comum no âmbito do 

Mercosul. 

                                                             
381 Artigo 4º, 12, do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul. 
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Através da análise de alguns dos dispositivos constitucionais do Brasil, 

Argentina e Paraguai, concluiu-se que os Estados-partes encontram-se abertos à noção 

de constitucionalismo cooperativo. Para que ele se estabeleça, contudo, é necessário que 

haja um maior desenvolvimento e fortalecimento das instituições e, principalmente, 

devem ser tomadas duas grandes providências: a primeira, relativa à criação de um 

mecanismo de aplicação direta das normas mercosulinas nos ordenamentos jurídicos 

dos Estados-partes; e, a segunda, relacionada à criação de tribunais supranacionais para 

harmonizar a legislação interna à luz do direito comunitário, além de assegurar a 

resolução de controvérsias comerciais e de conflitos entre os Estados-partes e sua 

população.
382

 

Buscando dar uma resposta a estes problemas, foi criado, em 2007, o 

Parlamento do Mercosul que tem por finalidade facilitar a entrada em vigor das normas 

mercosulinas nos ordenamentos jurídicos dos Estados-partes, aproximando o bloco do 

modelo comunitário. Todavia, apesar de a criação do Parlamento apontar no sentido de 

um maior desenvolvimento do processo de integração e oferecer contornos de uma 

futura construção constitucional no âmbito do Mercosul, ele ainda não foi 

completamente institucionalizado. Por isso, resta necessário aguardar o seu processo de 

desenvolvimento para que seja possível esboçar conclusões mais precisas acerca da 

matéria. 

 

 

                                                             
382 CARDINALI, Adriana Laporta, BARBOSA, Marcelo Pelegrini. Op cit, 2002, p. 408. 
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