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Resumo 

 

 Déficit Democrático na União Europeia: gênese normativa e perspectivas jurídicas 

A presente pesquisa tem por pano de fundo o debate sobre a legitimidade do 

processo de integração da Europa, iniciado na década de 1950. Uma das principais 

expressões desta seara corresponde ao contemporâneo tema das assimetrias entre as 

expectativas das populações nacionais sobre a condução do processo de integração e o 

procedimento decisório verificado na praxis comunitária. O variado rol de limitações à 

ação participativa dos cidadãos no cerne deliberativo da União Europeia é reunido 

doutrinariamente sob a alcunha de déficit democrático. Mote frequente das análises de 

Filosofia Política e assunto recorrente dos estudiosos de Relações Internacionais, a 

existência de um déficit democrático na principal iniciativa de integração regional da 

Europa encontra escassos trabalhos sedimentados em uma abordagem jurídica. Deste 

modo, o principal escopo deste estudo é aclarar de que forma o Direito contribuiu para o 

advento do déficit democrático europeu e como são articuladas, pela via jurídica, as 

tentativas atuais de combate a este fenômeno. Para tanto, há de se demarcar o referencial 

teórico utilizado pela pesquisa, essencialmente no tocante a) à possibilidade de se 

aproximar regionalismo e democracia; b) à influência das teorias da integração no tema de 

estudo e c) à versão do conceito de democracia eleita no trabalho. Ademais, o arcabouço 

metodológico empregado para a obtenção dos resultados pretendidos responde, em um 

primeiro momento, pela análise dos textos originais dos principais tratados da integração 

europeia – seguida por uma abordagem teórico-doutrinária de alguns aspectos da realidade 

jurídica do bloco. Para honrar suas pretensões, esta pesquisa apresenta uma estrutura 

tripartite. No capítulo inicial, há o debate sobre o estatuto conceitual do Direito da União 

Europeia, verdadeira condição para a aferição da hipótese de trabalho proposta. Nele, 

foram discutidas as vicissitudes atinentes aos problemas da natureza e da autonomia da 

malha normativa do bloco comunitário da Europa. Visto o panorama teórico do fenômeno 

jurídico comunitário da marcha europeia, empreendemos um detido exame do conjunto de 

dispositivos presentes na sequência de documentos fundamentais iniciada pelo Tratado de 

Paris (1951) e encadeada até o Tratado de Nice (2001). Tal abordagem permitiu reconhecer 

as principais normas relacionadas ao tratamento da questão democrática no processo de 

integração. Feita a identificação dos elementos normativos relacionados à questão do 

déficit democrático, atentamo-nos para o alcance da atuação do Direito neste contexto. 

Assim, há de se notar as consequências para a base social de um ordenamento jurídico 

alheio à tradicional estrutura piramidal, os resultados jurídicos da tentativa de afirmação da 

noção de cidadania europeia e o delineamento da configuração hodierna das iniciativas de 

aplacar o déficit democrático por meio dos dispositivos do Tratado de Lisboa (2009). Este 

percurso revela as agruras da legitimidade democrática da União Europeia e o anfótero 

papel do Direito no contexto referido, fornecendo um importante recurso de depreensão da 

realidade comunitária para os atores transnacionais contemporâneos.       

  

Palavras-Chave: 1. Déficit Democrático 2. União Europeia 

3. Direito da União Europeia 
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Abstract 

Democratic Deficit in the European Union: normative genesis and legal perspectives 

The background of this study is the debate concerning the legitimacy of the process 

of integrating Europe that began in the 1950s. One of the main expressions related to this 

discussion corresponds to the asymmetries between the expectations of national 

populations on how the process of integration is to be conducted and the decision-making 

process observed in the community praxis. The various limitations on the participatory 

action of citizens in the deliberative core of the European Union are doctrinally gathered 

under the label ‘democratic deficit’. A frequent motto in analysis in Political Philosophy 

and a recurring subject for International Relations researchers, the existence of a 

democratic deficit within the main initiative for the regional integration of Europe is not 

much addressed in studies with a legal basis. Therefore, the main scope of this study is to 

clarify how the field of law has contributed to the advent of the European democratic 

deficit and how current attempts to fight this phenomenon take place from a legal 

perspective. Accordingly, the theoretical framework used in this study needs to be 

delimited in relation to: a) the possibility of approaching regionalism and democracy; b) 

the influence of theories of integration in the studied subject; and c) the version of the 

concept of democracy elected at work. Additionally, the methodological framework 

employed to obtain the desired results responds, first, to the analysis of original texts from 

the main treaties of the European integration – followed by a theoretical-doctrinal approach 

to some aspects of the bloc’s legal context. To achieve its goals, this study presents a three-

part structure. A debate concerning European Union Law is presented in the opening 

chapter; a true condition for measuring the study’s proposed hypothesis. The vicissitudes 

concerning the problems related to the nature and autonomy of regulations in the European 

bloc are discussed.  Given the theoretical background of the phenomenon of the juridical 

community in the European march of democratization, we carefully examine the devices 

present in the series of key documents initiated in the Treaty of Paris (1951) linked up to 

the Treaty of Nice (2001). Such an approach enabled the identification of the main 

standards related to the treatment given to the democratic issue in the integration process. 

Once the regulatory elements related to the democratic deficit were identified, we focused 

on the scope of the role played by Law in this context. Therefore, the consequences in 

social terms of a legal order oblivious to the traditional pyramidal structure and the 

juridical outcomes of an attempt to claim the notion of European citizenship, as well as the 

current configuration of initiatives to mitigate the democratic deficit through devices 

provided in the Treaty of Lisbon (2009), should be noted. This course reveals the hardships 

of attaining the democratic legitimacy of the European Union and amphoteric role of Law 

in this context, providing an important tool to understand the context of the community for 

the contemporary cross-national actors.   

Key words: 1. Democratic Deficit 2. European Union 3. European Union Law 
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Riassunto 

 

 Deficit Democratico nell’Unione Europea: genesi normativa e prospettive 

giuridiche 

La presente ricerca ha come sfondo il dibattito sulla legittimità del processo di 

integrazione dell’Europa, iniziato negli anni ’50. Una delle principali espressioni di questo 

ambito corrisponde al contemporaneo tema delle asimmetrie tra le aspettative delle 

popolazioni nazionali sulla conduzione del processo di integrazione e la procedura 

decisonale verificata nella praxis comunitaria. Il variegato elenco di limitazioni all’azione 

partecipativa dei cittadini all’esordio deliberativo dell’Unione Europea viene riunito 

dottrinalmente sotto l’epiteto di deficit democratico. Citazione frequente delle analisi di 

Filosofia Politica e argomento ricorrente degli studiosi di Relazioni Internazionali, 

l’esistenza di un deficit democratico nella principale iniziativa di integrazione regionale 

dell’Europa trova scarsi lavori sedimentati in un approccio giuridico. In questo modo, il 

principale scopo di questo studio è chiarire in che modo il Diritto ha contribuito 

all’avvento del  deficit democratico europeo e come sono articolati, attraverso la 

giurisprudenza, i tentativi attuali di combattimento di questo fenomeno. Pertanto, si vuole 

rimarcare il referenziale teorico utilizzato nella ricerca, essenzialmente per quanto riguarda 

a) alla possibilità di avvicinare regionalismo e democrazia; b) all’influenza delle teorie 

dell’integrazione nell’argomento di studio e c) alla versione del concetto di democrazia 

eletta nel lavoro. Inoltre, la bozza metodologica impiegata per il raggiungimento dei 

risultati desiderati risponde, in un primo momento, per l’analisi dei testi originali dei 

principali trattati di integrazione europea – seguita da un approccio teorico-dottrinale di 

alcuni aspetti della realtà giuridica del blocco. Per onorare le sue tesi, questa ricerca 

presenta una struttura tripartita. Nel capitolo iniziale, c’è il dibattito sullo statuto 

concettuale del Diritto nell’Unione Europea, vera condizione per afferire l’ipotesi di lavoro 

proposta. In questo, sono state discusse le vicissitudini attinenti ai problemi di natura e 

dell’autonomia del tessuto normativo del blocco comunitario dell’Europa. Visto il 

panorama teorico del fenomeno giuridico del percorso europeo, abbiamo intrapreso un 

accurato esame dell’insieme di dispositivi presenti nella sequenza dei documenti 

fondamentali iniziata con il Trattato di Parigi (1951) e vincolata fino al Trattato di Nizza 

(2001). Tale approccio ha permesso di riconoscere le principali norme relazionate al 

trattamento della questione democratica nel processo di integrazione. Identificati  gli 

elementi normativi relativi alla questione del deficit democratico, abbiamo mirato al 

raggiungimento dell’attuazione del Diritto in questo contesto. Così, è necessario notare le 

conseguenze per la base sociale di un ordinamento giuridico estraneo alla tradizionale 

struttura piramidale, i risultati giuridici del tentativo di affermazione della nozione di 

cittadinanza europea e il delineamento della configurazione odierna delle iniziative di 

risanare il deficit democratico attraverso i dispositivi del Trattato di Lisbona (2009). 

Questo percorso rivela le difficoltà della legittimità democratica dell’Unione Europea e l’ 

anfotero ruolo del Diritto nel contesto riferito, fornendo un importante ricorso di 

comprensione della realtà comunitaria per gli attori transnazionali contemporanei.       

 Parole Chiavi: 1. Deficit Democratico 2. Unione Europea 

3. Diritto dell’Unione Europea 
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Introdução  

 

O verão europeu de 2011 testemunhou o agravamento dos desafios orçamentários 

de diversos países da União Europeia, a ponto de a viabilidade da moeda única ser 

colocada em xeque. O pessimismo reinante durante as “últimas férias do Euro”, como 

chegou a estampar o jornal italiano La Repubblica
1
, foi decorrência não apenas da reiterada 

piora dos indicadores econômicos, mas também da turbulenta gestão política da crise. As 

controvérsias quanto ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, a polêmica atinente às 

condições de socorro à economia grega, os desencontros de Nicolas Sarkozy e Ângela 

Merkel, o diminuto papel desempenhado tanto por Durão Barroso quanto por Harman Van 

Rompuy e o lento poder de reação das instâncias comunitárias jogaram luz ao problema do 

gerenciamento político das agruras econômicas do continente. De forma emblemática, a 

revista alemã Stern chegou a indagar: “Quando um governo falha, ele pode ser mudado. 

Mas, perante o retumbante fracasso da União Europeia na crise grega, contra quem 

podemos votar?”
2
 Segundo o diagnóstico de Amartya Sen, em artigo publicado no The 

Guardian, “a extravagância de ter uma moeda única sem maior parte integração econômica 

e política” (SEN, 2011) teria sido decisiva para o advento da crise, uma vez que apenas 

“pode-se abrir mão da liberdade monetária quando também há integração política e fiscal”. 

Frente a tal cenário, a prescrição de HABERMAS (2011) era a de que as elites 

comandantes do projeto de integração, ao invés de “enterrarem a cabeça na areia”, 

deveriam promover reformas democráticas que aproximassem os cidadãos da gestão dos 

negócios públicos, única forma de reerguer coletivamente o projeto comunitário.     

 O mesmo verão europeu também ficou marcado por um fato prosaico: a partir de 

então os mercados da União Europeia não mais venderiam lâmpadas incandescentes de 60 

watts. Formulada no seio comunitário, a proibição da venda destes artefatos insere-se em 

um conjunto de medidas com o escopo de diminuir os gastos energéticos da região.  À 

primeira vista pitoresca, a questão da proibição do comércio de lâmpadas incandescentes 

(os dispositivos de 75 e 100 watts haviam sido retirados das prateleiras alguns meses antes) 

teve forte repercussão social. Diversos protestos foram organizados e inúmeras críticas às 

restrições impostas pela legislação comunitária podiam ser encontradas nas páginas da 

imprensa, como ilustram o periódico alemão Die Zeit, o francês Le Monde, o Jornal de 

                                                 
1
O EURO vive as suas últimas férias?. La Reppublica. 5 de agosto de 2011.  

2
AJUDA à Grécia viola o princípio democrático. Revista Stern. 22 de junho de 2011.  
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Notícias português, entre vários outros. Boa parte da população Europeia estava 

incomodada com a menor capacidade de iluminação das lâmpadas ecologicamente 

corretas, algo especialmente sensível nos países próximos ao círculo polar ártico. Além 

disso, o debate trazia ainda um componente político. A aprovação da Diretiva/2005/32/CE, 

consentida tanto pelo Conselho de Ministros quanto pelo Parlamento Europeu, abordava 

genericamente as medidas a serem tomadas sob a égide “da concepção ecológica dos 

produtos que consomem energia”. O regulamento 244/2009, com vigência automática nos 

Estados e responsável por dar efetividade à diretiva, determinou as principais exigências 

(aspectos como a forma de restrição do comércio dos referidos produtos e o fluxo de 

luminosidade máximo de cada lâmpada) a serem respeitadas na busca do bloco por uma 

matriz energética mais econômica e ecologicamente correta. Assim, a definição das 

características centrais do novo marco legal foi atribuída ao corpo técnico apontado pela 

União – e não às instâncias políticas. Nas palavras do jornal sueco Dagens Nyheter, “a 

decisão foi assim tomada à porta fechada. (...) Não se realizou qualquer debate público que 

permitisse evocar e ponderar vantagens e desvantagens desta alteração”
3
.   

 Além de partilharem o mesmo momento histórico, o debate sobre o destino da 

moeda única e as controvérsias sobre as iniciativas comunitárias de economia energética 

comungam de um segundo aspecto. Nos dois casos tem-se por pano de fundo os limites da 

participação popular na deliberação política da União Europeia. Os entraves à influência 

dos cidadãos na condução política do processo comunitário não apenas sugerem um 

problema de legitimidade, mas denotam um desafio perene, pois já na década de 1950, os 

parlamentares da então Assembleia Comum se mobilizaram para que o papel de 

representante do povo europeu da instituição se fizesse efetivo (DRI, 2009, p.170-71). 

Apesar de as preocupações com as características democráticas do projeto integracionista 

estarem presentes desde os primórdios da elaboração do bloco, a doutrina reconhece que a 

primeira aplicação da expressão “Déficit Democrático Europeu” ocorreu apenas no fim da 

década de 1970, podendo ser localizada na análise sobre o Parlamento comunitário 

empreendida pelo sociólogo britânico David Marquand (SIEBERSON, 2004, p.174; 

MÉNY, 2002, p.8; DEVUYST, 2008). De fato, ao discorrer sobre a dinâmica comunitária 

de então, MARQUAND (1979, p.65) nota que “the resulting “democratic deficit” would 

not be acceptable in a Community commited to democratic principles”, apontando para a 

inevitabilidade do fenômeno ao menos que o Parlamento Europeu assumisse um papel de 

                                                 
3
 MUDAR as lâmpadas é uma ideia pouco brilhante. Dagens Nyherter. 31 de agosto de 2011. 
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destaque no processo de deliberação do bloco. Interessante notar não apenas que a conexão 

entre o uso do termo e o fortalecimento do papel do Parlamento se tornaria recorrente entre 

os estudiosos a partir de então, mas também que a expressão corresponderia a um 

instrumento valioso na retórica política continental:  

 

The democratic deficit is a powerful catchword, which can be 

easily manipulated by all those who are not fully satisfied with 

the working of European institutions. In other words, a lot of 

people find it useful: not only the most extreme Eurosceptics, 

such as the right of the Conservative Party in the United 

Kingdom or of the Gaullists in France, but also deeply 

convinced Europhiles who wish to improve the rather complex, 

cumbersome and obscure system of government set up in 

Brussels. (MÉNY, 2002, p.8) 

 

É nítida a propriedade da expressão em designar o descompasso entre os padrões 

democráticos de gerenciamento político adotados por um determinado corpo social e a 

realidade do procedimento decisório do maquinário institucional correspondente. Isto 

chegou a gerar um alargamento do seu âmbito de aplicação, sendo a noção de déficit 

democrático progressivamente utilizada para além da realidade europeia, como na 

corporificação de limitações de organizações intergovernamentais (WHITE, 2002, p.89), 

de instituições financeiras internacionais (NYE JR, 2001) ou mesmo de bancos centrais 

(STIGLITZ, 1998). Apesar da disseminação do emprego do conceito, a gama de análises 

sobre o tema do déficit democrático é invariavelmente composta por estudos de Filosofia 

Política ou por interpretações baseadas na perspectiva da Teoria das Relações 

Internacionais. Desta forma, nota-se uma brecha doutrinária que permite o tratamento da 

questão democrática no principal projeto de integração europeia por meio de uma 

abordagem eminentemente jurídica. Assim, o principal escopo desta pesquisa é aclarar de 

que forma o Direito da União Europeia influenciou o advento do déficit democrático e 

quais são as perspectivas jurídicas de tratamento do tema. Este objetivo orienta os 

distintos momentos da presente pesquisa, servindo de fio condutor das páginas vindouras. 

Antes de apresentarmos o percurso deste trabalho, há de se ressaltar a importância da 

aplicação dos postulados da Ciência do Direito ao tema do déficit democrático europeu, já 

que o entendimento jurídico é capaz de revelar aspectos eclipsados do tema e de permitir 

uma ação mais qualificada em um contexto de integração regional. A predileção pelo 

enfoque jurídico não significa, contudo, que esta tese não se valerá de recursos científicos 

de outros ramos do conhecimento, como o resgate historiográfico ou as contribuições 

sedimentadas no campo das ciências social e política. 
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  O objetivo maior do estrato inaugural da pesquisa é apresentar o estatuto teórico e 

as características definidoras do Direito da União Europeia, explicitando suas 

peculiaridades. Assim, os problemas da natureza e da autonomia deste ramo do Direito 

serão discutidos de forma detida. O aclaramento das particularidades do fenômeno jurídico 

comunitário permite notar a extensão dos seus efeitos não apenas no gerenciamento 

decisório do bloco, mas também nas próprias sociedades nacionais. Tais consequências são 

elementos fundamentais para a compreensão do papel do Direito no debate sobre as 

limitações democráticas da União Europeia, correspondendo a verdadeiros pressupostos da 

análise presente nos trechos seguintes do trabalho. No capítulo 2, será apresentado um 

estudo dogmático dos principais documentos responsáveis pela construção do 

empreendimento comunitário. Com os olhos voltados para as paragens relacionadas à 

questão democrática, percorreremos a longa jornada iniciada no Tratado de Paris até o 

desembarque no Tratado de Nice. O objetivo neste trecho é identificar quais dispositivos 

influenciaram o nosso objeto de estudo e de que modo tais normas impactaram o debate 

sobre a carência de um caráter democrático da União. O capítulo 3 continuará na trilha do 

estudo da democracia na experiência comunitária da Europa a partir do recorte da Ciência 

do Direito, contudo, com escopo e viés distintos do trecho anterior. A mola mestra do 

capítulo consiste em esboçar algumas perspectivas do tratamento jurídico do déficit 

democrático da União Europeia por meio de um enfoque mais analítico, eventualmente 

pontuado por elementos do pensamento zetético. Desta feita, apresentaremos o debate de 

como a estrutura do ordenamento comunitário contribui no descolamento entre as 

instituições do bloco e a base social. Na sequência, faremos um estudo sobre a evolução do 

conceito de cidadania europeia, provavelmente a principal iniciativa de combate ao déficit 

democrático do projeto continental ao longo das décadas. Finalmente, esta pesquisa 

confeccionará um breve apanhando sobre as principais contribuições do Tratado de Lisboa 

para nosso tema de estudo. O fato de a análise do tratado atualmente em vigor 

corresponder ao componente final da pesquisa remete à constatação de que o tema do 

déficit democrático europeu não é uma questão alheia à realidade, sendo um problema 

presente, concreto e real (MACCORMICK, 2005, p.5) e um verdadeiro óbice a desafiar a 

promessa de MONNET (1986, p.9) de que “nós não aliaremos somente os Estados, nós 

uniremos os homens”. 

Como visto, a pluralidade de significados da expressão “Déficit Democrático 

Europeu” e a diversidade de aplicações de tais sentidos – por vezes servindo a pretensões 
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antagônicas – exigem um refinado mapeamento teórico do tema. Há ao menos três 

questões que são incontornáveis para a manutenção da acuidade científica de um trabalho 

acadêmico que verse sobre o tema do Déficit Democrático Europeu. O primeiro destes 

motes, essencial para o aclaramento da pertinência da presente pesquisa, indaga sobre a 

correspondência entre iniciativas regionais e a prática democrática. Já o segundo dos 

pontos acima elencados discorre sobre as consequências das distintas abordagens teóricas 

do fenômeno integracionista europeu para o tema do déficit democrático. A derradeira das 

questões mencionadas aponta para a diversidade de sentidos da noção de déficit 

democrático graças à exuberância de formulações da principal grandeza atrelada ao nosso 

objeto de estudo, qual seja, a noção de democracia. Deste modo, sistematizando as últimas 

linhas e apresentando os aspectos orientadores do presente item da pesquisa, há de se 

propor os seguintes questionamentos:  

 

a) É possível aproximar democracia e regionalismo? 

b) Afirmar a existência de um déficit democrático na União Europeia 

depende da formulação teórica que assumimos sobre o bloco? 

c) Qual a noção de democracia utilizada para mensurar o déficit 

democrático? 

 

É possível notar que enquanto a primeira questão é essencial no estabelecimento da 

relevância da pesquisa, os outros dois pontos dialogam com a abordagem empregada no 

estudo do déficit democrático europeu. Assim, os temas tratados por esta última dupla 

também se farão presentes, em maior ou menor grau, nas análises a serem pormenorizadas 

nos capítulos 2 e 3. De todo modo, cabe ressaltar que esta tríade de apontamentos permite 

traçar um claro referencial teórico da análise jurídico-histórica e da evolução conceitual da 

noção de Déficit Democrático Europeu. Portanto, antes de esmiuçarmos a gênese 

normativa e os caracteres conceituais da noção, urge discorrer, ainda que de modo sucinto, 

sobre o tripé de questões acima arrolado. 

 

 

a) É possível aproximar democracia e regionalismo? 

 



19 

 

 

 

O adágio churchilliano de que a democracia é a pior forma de governo, exceto por 

todas as outras, é normalmente utilizado para reforçar-se normativamente uma pretensa 

inevitabilidade da organização política democrática. Vale atentar, contudo, ao outro ponto 

tocado pela frase de Winston Churchill: as intensas limitações dos regimes democráticos 

contemporâneos, que fazem do modelo um compêndio de frustrações (BLÜNDHORN, 

2009, p.17). Em um cenário de considerável ressonância democrática ao redor do globo, os 

entes estatais hodiernos muitas vezes se mostram incapazes de honrar as promessas 

embutidas no ideal democrático. Entretanto, a fortuna da democracia reside no fato de que 

certamente ela corresponde à espécie de arquitetura sócio-política que melhor consegue 

conectar-se com o corpo social (requisito primordial para a estabilidade da vida coletiva), 

graças à inegável força da crença no uso público da razão como legitimador da 

subordinação à autoridade. Deste modo, a pujança criativa das forças democráticas é 

surpreendente, constantemente reagindo aos limites fáticos do regime com novas propostas 

de adensamento da própria democracia. Assim, a gradual erosão das prerrogativas dos 

Estados e o fortalecimento de mecanismos de governanças supra-estatais fomentaram o 

debate sobre o alcance da democracia para arranjos institucionais situados além das 

estruturas nacionais (HABERMAS, 2001, p.79). 

Um tema natural para as especulações sobre uma democracia transfronteiriça é a 

questão sobre a viabilidade de uma estrutura regionalista com reais tintas democráticas. Tal 

debate exige o aclaramento sobre o sentido da noção de regionalismo. Ainda que longe de 

estar pacificada no campo doutrinário, o conceito de regionalismo pode ser definido como 

um rol de políticas compartilhadas por entes estatais que visa à promoção da unidade 

regional e que organiza uma série de setores no interior do bloco
4
 (HURRELL, 1993, 

p.100). Via de regra, integrar um empreendimento regionalista corresponde a uma opção 

estratégica dos Estados na medida em que impõe algum tipo de custo (mesmo que indireto 

ou difuso) aos atores não incluídos no projeto. Ademais, vale ressaltar que o regionalismo 

contemporâneo é extremamente heterogêneo, apresentando diversos formatos 

institucionais, objetos e raios de atuação. Neste tocante, a distinção entre o regionalismo 

econômico e o regionalismo político torna-se progressivamente porosa, já que a 

concertação política tende a facilitar o fluxo das trocas comerciais e a interdependência 

                                                 
4
 Também inspirada na reflexão de Andrew Hurrell, a definição de SABA é preciosa: “a conformação 

integracionista implica, a partir da consciência de uma identidade regional, dimensões política, econômicas, 

sociais, culturais e históricas de uma mesma área geográfica no quadro geral da interdependência e 

transcreve, sob a ótica construtivista, as ideias de pertinência a uma mesma circunstância e de um estar no 

mundo compartilhado” (SABA, 2002, p.9). 



20 

 

 

 

econômica é um poderoso redutor das arestas do campo político (AMARAL JR, 2008, 

p.400-01). Tal indiferenciação permite, na maior parte dos casos, a criação de um moto 

auto-referente com variáveis reciprocamente dependentes, algo que pode ser verificado no 

acompanhamento da evolução do processo comunitário europeu ao longo das décadas. 

 A questão da pertinência de um empreendimento regional de caráter democrático é 

amplamente controversa. Para citarmos apenas uma das críticas a tal possibilidade
5
, o fato 

de os governos nacionais corresponderem à instância final de definição dos rumos de um 

projeto de integração por si só ultimaria sua pretensão democrática. Isto porque o cidadão 

seria alijado da possibilidade de exercer o poder fiscalizatório sobre as instâncias estatais 

no tocante às decisões tomadas fora do espectro nacional. A posição de DAHL, neste 

ponto, é categórica: “I do not mean to say that we should reject the benefits of 

international organizations and institutions. (…) But I believe we should openly recognize 

that international decision-making will not be democratic” (DAHL, 1999, p.23). Não são 

poucos os autores que demonstram um entendimento diverso, acreditando na viabilidade 

de instâncias democráticas supra-estatais
6
. Há quem inclusive chegue a propor um modelo 

de generalizada participação social nas instituições multilaterais (HELD, 2004, p.107-116), 

hipótese de ainda difícil verificação fática. De todo modo, no entendimento desta pesquisa, 

é importante ressaltar que, em diversos casos, os aríetes do regionalismo são estruturas de 

prescrição de condutas e de exercício do poder, ainda que em uma escala maior do que a 

dos órgãos nacionais. Desta feita, como qualquer outro instrumento de governança social, 

sua ação deve ser respaldada pela legitimidade dos princípios democráticos (DRYZEK, 

2006, p.148).  

 

 

b) Afirmar a existência de um déficit democrático na União Europeia depende da 

formulação teórica que assumimos sobre o bloco? 

 

                                                 
5
 As críticas às formulações a respeito de expressões regionalistas de cunho democrático dependem 

essencialmente da noção de democracia escolhida como referencial (tema que abordaremos abaixo). Neste 

trecho, a formulação empregada consiste naquela considerada por DAHL como “the most familiar point of 

view” (DAHL,1999, p.20), em que os agentes estatais respondem por seus atos frente ao escrutínio dos 

cidadãos. 
6
 Assim como mencionado anteriormente por ocasião das críticas a tal hipótese, é imperioso citar que a 

diversidade de formulações teóricas sobre a democracia também influencia os posicionamentos dos 

partidários da possibilidade de um regionalismo de viés democrático (BECK; GRANDE, 2007, p.233).   
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 A existência, a importância e a configuração da noção de déficit democrático 

europeu é irremediavelmente atrelada ao modo de compreensão do fenômeno comunitário. 

Dependendo do referencial teórico eleito, pode-se chegar a diferentes conclusões sobre as 

vicissitudes do tema ou sobre a propriedade do seu debate. Assim, as formulações sobre o 

déficit democrático  são tão férteis quanto a pluralidade de visões de depreensão do 

processo de integração europeu – enfoques variados advindos de correntes como 

Federalismo, Funcionalismo, Neo-Funcionalismo, Transacionismo e 

Intergovernamentalismo, para ficarmos apenas nas chamadas teorias clássicas da 

integração
7
. Esta exuberância de paradigmas interpretativos é um indicativo da 

complexidade tanto da área de estudo quanto da proposta de trabalho da presente pesquisa, 

exigindo uma solução metodológica própria – a ser apresentada abaixo. 

 Ainda que não seja propriamente uma teoria científica da integração, a abordagem 

federalista foi responsável por cunhar as primeiras ideias sobre a construção comunitária 

na Europa Ocidental, com “uma orientação clara em direção a iniciativas políticas para a 

criação de estruturas federais supranacionais” (RAMOS; MARQUES; VIEIRA DE 

JESUS, 2009, p.58). A plêiade de posicionamentos identificados com o federalismo 

europeu comunga da predileção por uma estrutura institucional aberta, capaz de lidar com 

a diversidade de agentes para a obtenção do consenso. Deste modo, é possível argumentar 

que o federalismo europeu reconhece como fonte da legitimidade do empreendimento 

comunitário o consenso condominial entre os entes estatais e as populações nacionais. Em 

uma leitura distinta, a teoria funcionalista da integração europeia rende loas à cooperação 

internacional técnica, empreendida por órgãos específicos em áreas pouco conflituosas e 

sem elementos de controvérsias. Nesta acepção, o elemento primordial da expansão e do 

fortalecimento da integração seria o conhecido fenômeno do spill-over, em que os efeitos 

comunitários em determinado campo trazem para a pauta do projeto de integração temas 

ainda não atrelados ao processo. A crença exclusiva na capacidade dos elementos 

institucionais da teoria funcionalista, porém, pode levar ao surgimento de uma governança 

exclusivamente tecnocrata, em que o critério de mensuração da legitimidade comunitária 

passa a ser a eficácia dos resultados obtidos
8
 (STEINER; WOODS, 2009, p.20). A 

evolução conceitual e a gradual identificação de pontos de contato entre a reflexão de 

                                                 
7
 Para uma análise completa das distintas abordagens teóricas do comunitarismo europeu ao longo das 

décadas, vide RAMOS – MARQUES – VIEIRA DE JESUS (2009, p.55-91). 
8
 Em sentido diverso, trazendo a importância das forças econômicas e sociais para a teoria funcionalista da 

integração, consultar CORNETT – CAPORASO (2000, p.319). 
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federalistas e o pensamento dos funcionalistas deram origem à corrente neo-funcionalista 

de explicação do bloco europeu (RAMOS; MARQUES; VIEIRA DE JESUS, 2009, p.62). 

Esta vertente reconhece um caráter irrevogável do liame entre o desenvolvimento da 

vertente econômica da integração e o soerguimento de uma esfera política. Além disso, os 

defensores desta linhagem 

estudam não só o modo como determinados interesses se 

realizam mediante instituições internacionais, mas também 

como a participação nas instituições, independentemente do 

conteúdo substantivo, pode, por sua vez, influenciar a percepção 

dos atores e a articulação dos auto-interesses (CORNETT; 

CAPORASO, 2000, p.333).      
 

Mesmo havendo a possibilidade de argumentar-se que o neo-funcionalismo, assim como a 

versão anterior do ideário funcionalista, atribuiria uma importância demasiada à 

capacidade dos agentes da integração (STEINER; WOODS, 2009, p.20), parece-nos fazer 

mais sentido a interpretação de que uma reflexão funcional-federalista remete à criação de 

um espectro da vida social em que os elementos públicos organizam a senda privada. Neste 

sentido, há uma brecha para a participação popular na tomada de decisões, algo verificável 

no gradual alargamento do papel e da representatividade da instituição que é hoje o 

Parlamento Europeu.  

 Em contraposição ao pensamento neo-funcionalista de entendimento do 

comunitarismo europeu, há uma abordagem distinta que foca sua análise no papel 

primordial desempenhado pelos Estados no processo de integração. Nesta acepção, os 

entes estatais seriam os únicos responsáveis pelo advento e pelos avanços do projeto 

europeu.  Os autores intergovernamentalistas, em análises de fortes tintas realistas, crêem 

que o adensamento comunitário corresponde ao fruto da mera concertação de interesses 

nacionais em um contexto internacional propício: 

 

Levando em conta a anarquia (pano de fundo sempre presente), 

a bipolaridade (nesse caso, a causa permissiva), o poder 

negociador dos participantes da Comunidade Europeia (algo 

variável) e a convergência dos interesses da França, Alemanha e 

Inglaterra na liberalização da econômica (a variável exógena), 

chega-se a uma explicação necessária para se entender a 

evolução da Comunidade Europeia (CORNETT; CAPORASO, 

2000, p.330).  

 

 

Sem nos determos ao caráter meramente descritivo e essencialmente estático desta 

formulação, cabe mencionar que a leitura intergovernamental ganha fôlego nos momentos 

de crise da concertação europeia, como verificado em boa parte da década de 1970 ou 
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mesmo como vivenciado na quadra histórica iniciada com a crise econômica de 2008. 

Nesta acepção, a legitimidade do processo comunitário é uma grandeza relacionada à 

participação e à influência dos Estados no processo decisório, podendo a questão 

democrática ser interpretada como uma preocupação em que falta sentido ou, quando 

muito, como algo contemplado por uma suposta representação da vontade cidadã pela ação 

do respectivo ente estatal. Desta feita, o Conselho Europeu e o Conselho da União 

Europeia são, em tal cenário, os órgãos centrais da legitimidade comunitária de uma 

perspectiva intergovernamental.   

 O embate entre as tradições neo-funcionalista e intergovernamentalista, ainda que 

pareça um pouco estereotipado e algo maniqueísta frente à complexidade da dinâmica 

comunitária atual, resiste como sendo o principal debate sobre explicações teóricas da 

integração europeia até os nossos dias (TOSTES, 2004, p.2). Como é nítido, as referidas 

abordagens partem de noções diferentes de legitimidade, promovendo impactos distintos 

sobre a noção de déficit democrático. Por conta disso, a análise que faremos no presente 

estudo será caracterizada pelo diálogo entre as duas correntes, almejando estabelecer um 

referencial teórico que leve em conta a múltiplas faces do bloco europeu. Tal 

entrecruzamento doutrinário torna-se uma valiosa ferramenta metodológica na medida em 

que revela caracteres do processo comunitário que poderiam restar eclipsados frente ao 

alinhamento incondicional junto a determinada corrente
9
. Essencialmente no Capítulo 2 

desta obra, ficará evidente como que a gama de transformações empreendidas pela 

constante renovação dos marcos jurídicos do processo de integração pode suscitar 

interpretações distintas sobre o tema da democracia na Europa das comunidades.   

 

  

c) Qual a noção de democracia utilizada para mensurar o déficit 

democrático? 

 

Não seria sem sentido afirmar que o termo democracia corresponde ao topoi por 

excelência do pensamento político da Modernidade. A disseminação do emprego da noção 

em distintos contextos e a ressignificação conceitual da grandeza permitem notar a 

abrangência irremediavelmente atrelada à ideia de democracia. Frente a tal pluralidade, um 

                                                 
9
 Tal artifício teórico é, ademais, uma verdadeira salvaguarda para a reflexão científica acurada do processo 

de integração da Europa, dado o dinamismo das alterações institucionais do bloco (RAMOS; MARQUES; 

VIEIRA DE JESUS, 2009, p.91). 
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estudo científico que almeje debater as dificuldades de verificação de um ambiente 

democrático necessita aclarar, ainda que brevemente, qual formulação de democracia lhe 

servirá de esteio. Do mesmo modo como explicitado por ocasião da discussão sobre a 

eleição do paradigma conceitual de depreensão do processo de integração europeu, é 

importante ressaltar que o cartograma teórico aqui apontado não pode ser estático, sob o 

risco de perda da riqueza do cenário estudado. Esta é a razão pela qual a presente obra vai 

se aproximar, por vezes, da noção de democracia como expressão da existência de um 

aparato jurídico de tutela dos direitos fundamentais – mesmo que tal posicionamento não 

corresponda ao sentido atribuído à grandeza na maior parte das próximas páginas. De uma 

forma sucinta, pode-se apontar a busca pela plena participação do corpo citadino como 

sendo a característica primordial da concepção de democracia aqui adotada.  

É interessante contextualizar a opção expressa no parágrafo anterior dentro de um 

esforço da reflexão política que ultima a recondução da participação ao status de elemento 

central da esfera pública. Os teóricos da democracia contemporânea – notadamente aqueles 

atrelados à leitura schumpeteriana sobre os autores clássicos – tendem a vislumbrar o jogo 

político democrático como mero “método de escolher e legitimar governos” 

(MACPHERSON, 1991, p.164). Autores como Robert Dahl, Giovanni Sartori, Bernard 

Berelson e Harry Eckstein enxergam a participação popular como ultima ratio e não como 

essência do jogo democrático: a ação do cidadão seria precipuamente um dispositivo de 

proteção do sistema político, o qual teria como cerne os arranjos institucionais ao nível 

nacional (PATEMAN, 1992, p.14-15). Se notarmos o quanto a conjuntura histórica 

pressiona os primados democráticos pela via da internacionalização (HELD, 1997, p.17), 

urge constatar que há espaço doutrinário para discutir o regionalismo de uma perspectiva 

diferente, em que se reconhece a importância da participação como esteio de uma nova 

roupagem da democracia
10

 (PATEMAN, 1992, p.9).   

A eleição da participação cidadã e da representação plena
11

 como elementos de 

verificação de deficiências políticas da governança da União Europeia torna possível 

                                                 
10

 É interessante constatar o alcance desta pretensão na reformulação de categorias tradicionais da teoria 

política, como, por exemplo, a noção de sociedade civil: “a idéia de uma sociedade civil mundial ou 

transnacional já se tornou a principal contribuição do século XXI ao debate sobre esse conceito. E assim 

como no passado, na maioria das vezes o discurso da sociedade civil trata-a como elemento essencial para a 

democracia e o processo de democratização e como a fonte principal da solidariedade e da integração social” 

(COHEN, 2003, p.450). 
11

 A melhor forma de garantir a influência dos cidadãos no jogo político europeu (e, desta forma, fortalecer o 

componente democrático do empreendimento) parece ser o entrelaçamento da ação pelos canais 

institucionais indiretos – entre os quais a representação parlamentar – com a generalização da participação 

via mecanismos diretos (BECK; GRANDE, 2007, p.236).  
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vislumbrar um cenário para além da mera constatação da impossibilidade de se aplacar o 

déficit democrático europeu
12

 (DAHL, 1999, p.20). Em verdade, tal proposta corresponde 

a uma tentativa de retrabalhar elementos que influenciaram de forma decisiva a construção 

do referencial democrático, estando inclusive intensamente ligados às atuais teorias 

deliberativas da democracia – ao estilo, por exemplo, habermasiano (MADURO, 2001, 

p.126). A posição aqui adotada considera ser essencial a existência de um corpo 

institucional-normativo orientado pela possibilidade de o cidadão influenciar o processo 

decisório:  

 

Por consequência, o caráter democrático da organização política 

de uma comunidade não é avaliado com base no facto de os 

resultados irem ou não ao encontro dos interesses individuais (o 

que seria sempre medido através de critérios independentes das 

próprias preferências individuais...), mas sim com base na forma 

como esses processos e instituições garantem uma efetiva 

representação e participação a todos os indivíduos afetados pelas 

decisões sociais deles resultantes (MADURO, 2001, p.127). 

 

  

                                                 
12

 Tomando como referência a idéia de “democracy as a system of popular control over governmental 

policies and decisions”, o conhecido cientista politico estadounidense afirma que “whatever kind of 

government may prevail in international organizations it will not be recognizably democratic in that sense. 

The democratic deficit that has been so much discussed with respect to the European Union is not likely to be 

greatly reduced in the EU; elsewhere the deficit is likely to be far greater” (DAHL, 1999, p.20). 
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Capítulo 1 

 

Condição para o advento do déficit democrático: a afirmação do direito 

da União Europeia 

 

O famoso artigo de SIMMA e PULKOWSKI (2006) em que o cenário atual do 

Direito Internacional é comparado ao espaço sideral corresponde a um poderoso recurso 

alegórico na compreensão dos atores e das forças que regem o firmamento jurídico 

transnacional de nossos dias. Em tal texto, os autores equiparam os planetas a sistemas 

jurídicos internacionais particulares – como, por exemplo, o regime internacional dos 

Direitos Humanos ou o espectro normativo da Organização Mundial do Comércio – e as 

leis que regem os astros celestes aos princípios norteadores do Direito Internacional geral 

(SIMMA; PULKOWSKI, 2006, p.506). Mesmo que feita sem um rigor kleperiano, a 

extrapolação da metáfora permite formular alguns questionamentos que passaram ao largo 

da sua apresentação original, como a discussão sobre o que configuraria um “planeta” ou o 

debate sobre as fronteiras das “leis do universo”. Dialogar com tais indagações é o pano de 

fundo do presente trecho da pesquisa, o qual tem por objetivo central esclarecer qual o 

estatuto teórico do Direito Comunitário Europeu. Dito de outra forma, a correta 

compreensão dos limites e propostas do nosso estudo exige o aclaramento sobre qual a 

função e o grau de desenvolvimento da malha normativa da União Europeia.  

 Ao tentar sistematizar a função contemporânea do Direito Comunitário Europeu, 

ESTÉVEZ (2004, p.1) apresenta quatro debates essenciais para o estudo do quadro legal 

europeu: a) a definição se o Direito Comunitário é ou não um “particularismo jurídico”; b) 

o reconhecimento do conjunto normativo atinente à União Europeia como uma ordem 

jurídica; c) a existência de uma certa primazia do Direito Internacional “geral” em relação 

ao Direito Comunitário e d) as particularidades do Direito Comunitário frente ao Direito 

Internacional Público. É possível notar que, assim como ocorre com as proposições de 

KOSKENNIEMI (1998), o rol de temas apresentados por ESTÉVEZ tem por pano de 

fundo duas das questões mais caras ao estudo do Direito Europeu. A primeira delas diz 

respeito à natureza do emaranhado normativo comunitário, ou seja, o debate sobre se o 

Direito da União Europeia apresenta características de um sistema jurídico e quais são seus 

traços definidores. Com base nessa primeira aproximação, o segundo dos pontos 



27 

 

 

 

supramencionados dialoga com o estatuto teórico do ramo jurídico comunitário-europeu. A 

discussão sobre a autonomia do Direito da União Europeia, especialmente sua relação com 

as outras facetas do fenômeno jurídico, é uma chave essencial para qualquer tentativa de 

demonstrar o potencial transformador da experiência europeia.    

 O reconhecimento dos desafios atinentes à natureza e à autonomia do Direito 

Comunitário Europeu não é apenas uma menção dos principais desafios doutrinários do 

tema, mas também serve de esteio para o prosseguimento desta pesquisa, já que os 

próximos itens representam o desenvolvimento dessas duas grandezas. Esta dupla de 

apontamentos é fulcral para, resgatando a metáfora de Simma e Pulkowsky, definir a 

possibilidade de condições peculiares da atmosfera de determinado “planeta” influenciar 

outros corpos celestes ou mesmo a organização do “universo” como um todo.  

 

 

1.1 – O problema da natureza do Direito Comunitário  

 A maior parte dos doutrinadores não faz qualquer menção à discussão sobre o 

caráter de ordenamento jurídico do Direito Comunitário
13

 (TOSTES, 2004; 

BORCHARDT, 2010; QUADROS, 2008; CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010), 

tomando como ponto de partida o fato de a malha jurídica europeia corresponder a um 

corpo normativo sistêmico. Tal posição assemelha-se às formulações de ROSS (2000, 

p.55) de que a ordem legal é um dado fático, cabendo aos teóricos discutirem não a sua 

existência ou natureza, mas as grandezas que lhe são intrínsecas
14

. De toda forma, se não 

por outros motivos, por si só “a existência de uma tradição a respeito e o desejo de oferecer 

um quadro geral justificam algumas considerações sobre o assunto” (ROSS, 2000, p.55). 

Porém, ao contrário do pensador dinamarquês, o recorte metodológico desta pesquisa 

aponta para a necessidade de se discutir se os estratos normativos confeccionados ao longo 

do processo comunitário europeu forjam ou não um ordenamento.     

                                                 
13

 Apesar da ressalva terminológica de QUADROS (2008, p.322) de que “o Direito Comunitário é o sistema 

jurídico, melhor, a ordem jurídica, das Comunidades Europeias, assim como o Direito da União Europeia é 

ordem jurídica da União Europeia, vista a União como um todo”, as duas expressões são intercambiáveis 

nesta pesquisa, salvo quando expressamente mencionado. Tal opção deve-se à evolução do processo 

comunitário e ao momento histórico da integração continental em seu momento atual, no qual a Comunidade 

Europeia (sucessora da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e da Comunidade Econômica Europeia) 

foi extinta pelo Tratado de Lisboa e a União Europeia foi dotada de personalidade jurídica.    
14

 “Visto que pretendemos restringir a Filosofia do Direito ao estudo de conceitos que estão pressupostos na 

ciência dogmática do Direito, o problema de uma definição de Direito (ordenamento jurídico) é estranho à 

Filosofia do Direito. Jamais compreendeu-se isso” (ROSS, 2000, p.55). 
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 O passo inaugural desta empreitada seria definir o conceito de ordenamento 

jurídico para ver se a realidade normativa comunitária apresenta tais características. Como 

bem alerta FERRAZ JR (1994, p.175), contudo, as formulações teóricas para a noção de 

ordenamento são extremamente díspares, apesar de as preocupações sobre o tema serem 

relativamente recentes
15

. Assim sendo, a dupla de autores aqui eleitos para servirem de 

referência na tentativa de reconhecer traços sistêmicos no Direito Europeu correspondem a 

Hart e Ferraz Jr, mesmo levando-se em conta o protagonismo kelseniano nas construções 

sobre a noção de ordenamento
16

. Cabe ressaltar, porém, que o pensamento de Kelsen não 

será descartado, regressará em um estágio mais apropriado da pesquisa, qual seja, o da 

discussão sobre a autonomia do Direito Comunitário Europeu.   

 Inicialmente, há de lembrar-se que uma afirmação corrente entre filósofos do 

Direito é a prolação do caráter “sistêmico” dos ordenamentos jurídicos (STOLZ, 2007, 

p.104). Apesar de o presente estudo incorrer em tal prática, vale o destaque de que esta 

aparente identidade não é imemorial, podendo ser localizada historicamente na Era 

Moderna: a expressão “sistema”, no âmbito jurídico, “se torna um termo técnico no século 

XVIII, com grande repercussão no século XIX até os nossos dias” (FERRAZ JR, 1994, 

p.176). As proposições de Hart, por exemplo, exemplificam a percepção de que a ordem 

normativa deve ter certa organicidade. É famosa a construção de HART (2001, p.91) sobre 

o ordenamento jurídico como sendo, em sua faceta desenvolvida, a interação produzida 

entre normas primárias e normas secundárias. A norma primária, em tal acepção, nada 

mais é do que o enunciado jurídico responsável por estabelecer um dever e, portanto, 

prescrever comportamentos para os indivíduos
17

 – as chamadas normas de conduta, 

facilmente identificáveis, por exemplo, nas legislações penais. Entretanto um corpo 

normativo composto apenas por normas primárias apresenta graves inconsistências 

(notadamente no tocante a incerteza, caráter estático e eficácia
18

), o que prejudica qualquer 

                                                 
15

“Ainda que seja óbvia a constatação de que as regras jurídicas constituem sempre uma totalidade, e que a 

palavra “direito” seja utilizada indiferentemente tanto para indicar uma norma jurídica particular como um 

determinado complexo de normas jurídicas, ainda assim o estudo aprofundado do ordenamento jurídico é 

relativamente recente, muito mais recente que o das normas particulares, de resto bem antigo” (BOBBIO, 

1999, p.19).  
16

 “O isolamento dos problemas do ordenamento jurídico dos da norma jurídica e o tratamento autônomo dos 

primeiros como parte de uma teoria geral do Direito foram obra, sobretudo, de Hans Kelsen” (BOBBIO, 

1999, p.21). 

 
17

 “Por força das regras de um tipo, que bem pode ser considerado o tipo básico ou primário, aos seres 

humanos é exigido que façam ou que se abstenham de fazer certas ações, quer queiram ou não.” (HART, 

2001, p.89). 
18

 A verificação de tais inconsistências (HART, 2001, p.102-03) promoveria um cenário no qual “as regras 

segundo as quais um grupo vive não formarão um sistema, mas serão simplesmente um conjunto de padrões 
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pretensão de sistematicidade. É justamente para contrapor-se a estes problemas que o autor 

inglês apresenta um novo gênero de normas jurídicas, as quais  

 

são em certo sentido parasitas ou secundárias em relação às 

primeiras: porque asseguram que os seres humanos possam 

criar, ao dizer ou fazer certas coisas, novas regras do tipo 

primário, extinguir ou modificar as regras antigas, ou 

determinar de diferentes modos a sua incidência ou fiscalizar a 

sua aplicação (HART, 2001, p.91). 

 

Assim, a noção de normas secundárias tem por espécies a) as regras de alteração, 

em que se determina o procedimento para o câmbio da legislação; b) as regras de 

adjudicação (ou regras de julgamento), em que há a atribuição de poder jurisdicional e os 

limites para o seu exercício c) regras de reconhecimento, que permitem determinar a 

pertinência de um determinado enunciado ao sistema jurídico como um todo (HART, 

2001, p.105-07). 

A elaboração hartiana sofistica a compreensão do fenômeno jurídico por diferenciar 

nuances distintas da ação normativa e por reconhecer características que permitam um 

funcionamento sistêmico do Direito
19

. Desta forma, a tipologia de normas pensada por 

Hart fornece um importante parâmetro na análise do Direito Comunitário Europeu como 

ordenamento. Tal aparato conceitual, contudo, não é imune a críticas. Como bem aponta 

STOLZ (2007, p.105), as proposições de Hart podem ser questionadas no tocante à rigidez 

da distinção entre normas primárias e secundárias (e a consequente incapacidade da 

tipologia em aclarar, frente a algumas situações específicas, qual dos casos se aplica) e ao 

tratamento deficitário das chamadas normas permissivas. Além disso, são notórias as 

reservas de DWORKIN (2002) à classificação hartiana, especialmente no tocante ao maior 

foco reservado pelo autor inglês às normas do que aos princípios. Como veremos, a 

proposta teórica analisada na sequência desse estudo também corporifica uma tentativa de 

compreensão sistêmica das malhas normativas, diferenciando-se, porém, pelo nítido 

reconhecimento do fulcral papel desempenhado pela dimensão principiológica do 

ordenamento.  

 Tomando como pontos de partida a pluralidade de teorias zetéticas sobre o conceito 

de ordenamento jurídico e o tradicional traço sistêmico, FERRAZ JR (1994, p.174) nota 

                                                                                                                                                    
separados, sem qualquer identificação ou marca comum, exceto, é claro, a de que são regras aceites por um 

grupo particular de seres humanos” (HART, 2001, p.102).   
19

 Os três tipos de normas secundárias “em conjunto são sem dúvida o bastante para converter o regime de 

regras primárias naquilo que é indiscutivelmente um sistema jurídico.” (HART, 2001, p.103)  
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que a noção de ordenamento não pode ser resumida à ideia de conjunto de normas. O 

ordenamento jurídico seria mais que isso, englobando não apenas as espécies normativas 

mas também estratos de textos legais que não são normas (como preâmbulos, 

classificações ou definições) e as grandezas responsáveis por estruturar todo o edifício 

jurídico (como, por exemplo, os princípios para resolução de conflitos de normas). Deste 

modo, a percepção de Ferraz Jr leva a abordagem sistêmica do ordenamento a um novo 

nível, organizado sob a dualidade repertório-estrutura. O repertório de um ordenamento 

consubstanciaria elementos normativos e elementos não normativos, enquanto que a 

estrutura responderia pelas grandezas incumbidas de organizar o repertório
20

. O exemplo 

do autor, nesse sentido, é primoroso:  

 

Note-se bem a diferença: uma sala de aula é um conjunto de 

elementos, as carteiras, a mesa do professor, o quadro-negro, o 

giz, o apagador, a porta, etc.; mas estes elementos, todos juntos, 

não formam uma sala de aula, pois pode-se tratar de um depósito 

da escola; é a disposição deles, uns em relação aos outros, que nos 

permite identificar a sala de aula; esta disposição depende de 

regras de relacionamento; o conjunto destas regras e das relações 

por elas estabelecidas é a estrutura. O conjunto de elementos é 

apenas o repertório. Assim, quando dizemos que a sala de aula é 

um conjunto de relações (estrutura) e de elementos (repertório) 

nela pensamos como um sistema. O sistema é um complexo que se 

compõe de uma estrutura e de repertório. Nesse sentido, 

ordenamento é sistema (FERRAZ JR, 1994, p.175). 

 

FERRAZ JR. (1994, p.176) reconhece que a infinidade de formulações teóricas sobre o 

conceito e a função do ordenamento jurídico não permite uma compreensão incontroversa 

sobre o arranjo promovido pelas ideias de repertório e estrutura. Não apenas as relações 

intrassistemas são mote para debates, como os autores, dentro das mais diversas tradições 

zetéticas, tendem a reconhecer de formas distintas o que é e o que forma cada grandeza. A 

afirmação de que há distintas maneiras de estruturar o ordenamento como sistema 

incentiva a análise do Direito Comunitário Europeu por meio do emprego de uma 

abordagem híbrida, como faremos abaixo.  

 No tocante à questão da natureza do Direito Comunitário Europeu, a maior parte da 

doutrina, conforme mencionado acima, tende a ver a malha normativa produzida pelas 

instituições europeias como sendo um ordenamento jurídico pleno. Poucos são os autores 

                                                 
20

 Sobre as normas que integram a estrutura do ordenamento: “Do mesmo modo, em sua estrutura concreta 

manifestam-se os mais variados tipos de regras e relações (algumas são regras empíricas, isto é, nascidas e 

percebidas nas experiências como o princípio da soberania e a preeminência de normas estatais), outras são 

regras lógicas (como a exigência de coerência entre as normas), outras são expressões de valoração (como o 

princípio da lex superior)” (FERRAZ JR, 1994, p.176). 
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que dissentem desta posição, apesar de ESTÉVEZ (2004, p.1-2) afirmar que Diaz de 

Velasco se alinha aos que acreditam ser o Direito Comunitário Europeu uma espécie de 

conjunto de padrões normativos, em que carece o traço sistêmico. Os argumentos 

utilizados por Estévez para referendar a sua impressão, porém, apresentam algumas 

imperfeições. Segundo tal autor, a dimensão geográfica do Direito Comunitário, seu 

delimitado raio de ação quanto a pessoas e matérias, além de sua origem calcada em 

organizações regionais e em tratados internacionais tradicionais
21

, corporificariam os 

motivos daqueles que advogam uma pretensa falta de sistematicidade. Apesar de, no 

limite, tais discussões serem indissociáveis, elas apresentam dois objetos distintos, como 

visto anteriormente. As críticas de Estévez a Diaz de Velasco fazem sentido – apesar de 

questionáveis – se entendermos a expressão “particularismo jurídico” em um sentido 

próximo ao de “sub-sistema jurídico” e não como antagônica à ideia de ordenamento 

jurídico, emprego que lhe foi dado.   

A defesa do Direito Comunitário Europeu como ordenamento jurídico próprio 

pode, por seu turno, ser empreendida a partir de vários enfoques. Neste sentido, uma 

tentativa de tintas sociológicas é identificável na pretensão de transmutar para o plano 

comunitário a argumentação clássica sobre a existência do fenômeno jurídico transnacional 

com base na existência de uma sociedade internacional. Deste modo, uma vez que há um 

conjunto de entes
22

 (organizações internacionais, Estados e indivíduos) partilhando do 

espaço comunitário, comungando de princípios orientadores ou objetivos fundadores
23

 e 

interagindo entre si, haveria condições para o advento de uma ordem jurídica. 

 

El ordenamiento jurídico constituye una realidad orgánica en 

tanto que al conjunto normativo se añade la manera como las 

normas se crean (procedimientos de producción) y aplican 

                                                 
21

 O autor pormenoriza as razões que pretensamente inviabializariam a sistematicidade do Direito 

Comunitário Europeu e dificultariam o seu reconhecimento como ordenamento jurídico: “1) atendiendo al 

ámbito geográfico, el Derecho Comunitario Europeo (DCE) es un derecho internacional regional o 

particular propio de una parte del continente europeo; 2) sobre la base de la producción normativa, el DCE 

es un derecho elaborado en el seno de una organización internacional (Unión Europea); 3) la creación de 

las normas particulares del DCE tienen su razón de ser en los Tratados constitutivos de las Comunidades 

Europeas y en los procedimientos de elaboración normativa previstos en los mismos; y 4) las normas 

particulares del DCE reflejan la expansión y diversificación ratione personae et materiae del Derecho 

Internacional Público (DIP), pues desde el plano de la sectorialización operada en la esfera del DIP, el 

DCE es una rama específica del DIP” (ESTÉVEZ, 2004, p.2).  
22

 “Y, en tanto que ordenamiento jurídico, al igual que el Derecho Internacional Público y los derechos 

internos, el Derecho Comunitario Europeo se estructura en torno a los sujetos destinatarios de las normas 

jurídicas, los procedimientos de producción normativa (fuentes) y los mecanismos de aplicación de las 

normas” (ESTÉVEZ, 2004, p.6). 
23

 O Direito Comunitário Europeu nada mais expressaria do que um “conjunto de normas jurídicas destinadas 

a criação e funcionamento das Comunidades Europeias e a realização progressiva do objetivo comunitário 

básico de integração econômico-social entre os Estados- membros” (PLENDER, 1985, p.32 ). 



32 

 

 

 

(mecanismos de aplicación) en la realidad social. (…)Por tanto, 

junto al conjunto normativo cabe sostener la existencia de una 

organización que lo crea y hace valer; esto es, el Derecho 

Comunitario Europeo no puede ser sólo los Tratados 

Constitutivos o los cientos de reglamentos adoptados, 

desprendido de sus mecanismos de creación o de aplicación: el 

Derecho Constitutivo Europeo se construye en torno a la idea 

de la Unión Europea (ubi ius ibi societas y ubi societas ibi ius) 

(ESTÉVEZ, 2004, p.4). 

 

Tal construção teórica, contudo, parece não fazer distinção entre o problema do 

ordenamento da União Europeia como um todo sistêmico e a discussão sobre a existência 

ou não do próprio Direito Comunitário Europeu. Não há uma correlação imediata entre a 

verificação de um conjunto de dispositivos normativos e o seu caráter como ordem jurídica 

sistêmica. Definir a ocorrência de determinado fenômeno é uma missão distinta da tarefa 

de determinar a sua natureza. Deste modo, há de se perseguir novas formas de 

compreensão do ordenamento europeu. 

Neste sentido, a mais frequente proposta teórica de aclaramento da natureza das 

normas europeias consiste em afirmar que o caráter de ordenamento da malha normativa 

continental é conferido pela própria jurisprudência dos tribunais europeus (SNEIDER, 

1998; STAAB, 2008; MEDHURST, 2001). Tal afirmação é um nítido recurso dogmático 

que passa ao largo de uma reflexão mais depurada, com uma possível inspiração na ideia 

de ROSS (2000, p.59) de que um ordenamento configura “um conjunto de normas que 

efetivamente operam na mente do juiz”, sendo consequentemente adotadas pela 

jurisprudência. Da forma como costumeiramente é apresentada pelos teóricos da área, a 

atribuição da sistematicidade do Direito da União Europeia pela ação dos seus tribunais 

tem uma evidente carga tautológica. De toda forma, cabe mencionar a dupla de leading 

cases do Tribunal de Justiça Europeu
24

 sobre a natureza do Direito Europeu. O primeiro 

deles é o caso Van Gend & Loos, em que uma empresa de transportes holandesa demandou 

as autoridades alfandegárias de seu país pela cobrança majorada de impostos sobre a 

importação de um produto químico alemão. De acordo com a alegação da empresa, 

tratava-se de uma clara violação ao artigo 12 do Tratado da Comunidade Econômica 

Europeia, o qual dispunha sobre as condições de tributação na circulação de mercadorias 

entre os Estados Membros. O caso Van Gend & Loos foi uma oportunidade para o Tribunal 

                                                 
24

 Nesta pesquisa, a expressão “Tribunal de Justiça Europeu” significa a referência ao aparato judicial 

máximo do processo comunitário, estando incluídas as antigas denominações pertinentes e a pluralidade 

atual, salvo quando mencionado expressamente. A mesma opção terminológica é empregada por grande parte 

da doutrina – vide, por exemplo, BROWNLIE (2008, p.511). 
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de Justiça “estabelecer várias observações de fundamental importância no tocante à 

natureza legal da União Europeia” (BORCHARDT, 2010, p.30). Prolatada em 1963, a 

sentença dispunha que 

 

The conclusion to be drawn from this is that the 

Community constitutes a new legal order of International Law 

for the benefit of which the States have limited their sovereign 

rights, albeit within limited fields, and the subjects of which 

comprise not only Member States but also their nationals (grifos 

nossos). 

  

A afirmação sobre o Direito Comunitário Europeu como sendo um novo 

ordenamento jurídico de Direito Internacional foi logo aprofundada e complementada, no 

ano seguinte, pela sentença do caso Costa v. Enel. Em 1962, a produção e distribuição de 

eletricidade na Itália foram estatizadas. Uma das companhias a mudar de mãos foi a Edison 

Volt, empresa que tinha o cidadão italiano Flaminio Costa como acionista. O processo de 

nacionalização da empresa levou Flaminio Costa a considerar haver sido prejudicado e 

privado de seus dividendos, motivo pelo qual deixou de pagar sua conta de eletricidade. 

Quando a questão passou a ser tratada no âmbito judicial, houve a alegação de que o ato de 

nacionalização do setor elétrico violara uma série de dispositivos do Direito Comunitário. 

Abriu-se então a possibilidade para a complementação da posição original da 

jurisprudência europeia.     

 

By contrast with ordinary international treaties, the 

EEC treaty has created its own legal system which (…) became 

an integral part of the legal systems of the Member States and 

which their courts are bound to apply.   

 

 Assim, já no início da década de 1960, o Tribunal de Justiça reconhecia um nítido 

caráter sistêmico do Direito Comunitário Europeu. Como demonstra a leitura dos julgados 

mencionados, a corte europeia, desde os primórdios do processo de integração regional, 

afirmou que o corpo normativo comunitário era um ordenamento jurídico próprio, 

relacionado ao Direito Internacional e integrado aos sistemas jurídicos dos Estados-

membros
25

. Apesar de as duas sentenças não corporificarem uma análise profunda, do 

ponto de vista zetético, sobre as razões da natureza sistêmica do Direito Comunitário, é 

                                                 
25

 Um julgado mais recente que retomou esta análise, enfatizando a importância da aplicação uniforme em 

toda União Europeia, é o caso Kommaustria vs ORF, julgado pelo Tribunal de Justiça Europeu em 2007. 

Trata-se de uma controvérsia sobre o alcance das limitações impostas a publicidade e sorteios pela via 

televisiva.   
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inegável o caráter fundacional tanto de Van Gend & Loos quanto de Costa v. Enel – não só 

no tocante ao problema da natureza da malha normativa europeia, mas também quanto à 

sua autonomia. Em verdade, os dois casos instituíram e inspiraram um rol de princípios 

organizativos que seria a base para o funcionamento da realidade jurídica comunitária nas 

décadas seguintes – a ponto de HARO (2003, p.8) colocar Costa v. Enel na tríade de 

julgados mais emblemáticos da produção jurisprudencial europeia e CHALMERS-

DAVIES-MONTI (2010, p.14) classificarem a sentença do caso Van Gend & Loos como 

“provavelmente a decisão mais importante já proferida pela instituição [Tribunal Europeu 

de Justiça] e uma das mais revolucionárias já produzidas por qualquer corte”
26

.  

Tendo como esteio estes dois julgados, os traços característicos da natureza peculiar 

do Direito da União Europeia são: a) a ascendência da dimensão institucional, que garante 

a perseguição e a manutenção dos interesses comunitários, tais como previstos nos tratados 

fundadores; b) a atribuição de competências às instituições comunitárias em um nível sem 

paralelo com outras organizações internacionais; c) o estabelecimento de um ordenamento 

jurídico próprio e autônomo de qualquer ordem normativa nacional, como visto; d) a 

aplicação direta do Direito Comunitário Europeu,  o que torna obrigatório o respeito dos 

mesmos dispositivos por Estados-Membros e suas respectivas populações e e) o primado 

do Direito Comunitário, que garante que o ordenamento europeu tem primazia sobre as 

legislações nacionais e não pode ser alterado por elas (BORCHARDT, 2010, p.31). 

 De um ponto de vista zetético, contudo, a identificação de uma certa 

sistematicidade no ordenamento jurídico da União Europeia mostra-se complexa e 

necessita ir além da mera remissão jurisprudencial. Considerando que as formulações de 

Hart e Ferraz Jr acima expostas enfocam distintos aspectos, tentaremos confeccionar um 

panorama conceitual que leve em consideração as contribuições originais de cada uma das 

formulações. Claro que o hibridismo de tal abordagem possui limites e, se extremado, pode 

resvalar na inconsistência. O exercício, porém, não desafia o rigor científico e não macula 

o pensamento de nenhum dos teóricos, além de extremamente útil para os propósitos deste 

texto.  

Como mencionado, o entrecruzamento das preposições dos autores supracitados 

pode fornecer um valioso quadro conceitual com relação à teoria do ordenamento. De 

forma resumida, é possível considerar que uma ordem jurídica de cunhagem sistêmica é 

composta pela dupla de grandezas reconhecidas por Ferraz Jr: estrutura e repertório. Este 
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 Tradução nossa. No mesmo sentido, vide a inspirada comparação de HALBERSTAM (2008) entre Van 

Gend & Loos e Marbury v. Madison.   
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último, por sua vez, é formado por elementos não normativos e elementos normativos – em 

que podemos reconhecer as normas primárias e secundárias
27

 de Hart, entre outros 

integrantes (como, por exemplo, os costumes). É este simples arcabouço que servirá de 

referencial teórico na análise do Direito Comunitário Europeu como ordem jurídica plena.   

 A dicotomia repertório-estrutura é bem útil no entendimento das vicissitudes do 

Direito da União Europeia
28

. Como é possível observar nas mais diversas experiências 

jurídicas ao longo da História, o que não falta na legislação europeia são exemplos de 

normas primárias, ou seja, de normas responsáveis por estabelecer deveres e prescrever 

condutas. Dentre as inúmeras ocorrências de normas primárias, podemos mencionar, por 

exemplo, alguns dispositivos do Regulamento n.º 562/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 15 de Março de 2006 (também conhecido como Código das Fronteiras 

Schengen), que estabelece a legislação comunitária no tocante à passagem de pessoas nas 

fronteiras. O documento traz várias prescrições de conduta, estabelecendo certos 

comportamentos que nitidamente configuram regras primárias. Nesse sentido, um 

dispositivo de inegável interesse é o artigo 5º do referido regulamento  

 

Artigo 5º 

Condições de entrada para os nacionais de países terceiros 

1. Para uma estada que não exceda três meses num período de 

seis meses, são as seguintes as condições de entrada para os 

nacionais de países terceiros: 

a) Estar na posse de um documento ou documentos de viagem 

válidos que permitam a passagem da fronteira; 

b) Estar na posse de um visto válido, se tal for exigido nos 

termos do Regulamento (CE) n.o 539/2001 do Conselho, de 15 

de Março de 2001, que fixa a lista dos países terceiros cujos 

nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as 

fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais 

estão isentos dessa obrigação, exceto se for detentor de um título 

de residência válido ou de um visto de longa duração válido; 

c) Justificar o objetivo e as condições da estada prevista e dispor 

de meios de subsistência suficientes, tanto para a duração dessa 

estada como para o regresso ao país de origem ou para o trânsito 

para um país terceiro em que a sua admissão esteja garantida, ou 

estar em condições de obter licitamente esses meios; 

d) Não estar indicado no Sistema de Informação Schengen para 

efeitos de não admissão; 

e) Não ser considerado susceptível de perturbar a ordem pública, 

a segurança interna, a saúde pública ou as relações 

                                                 
27

 As regras de alteração e as regras de julgamento, na terminologia de Hart, detêm um nítido caráter de 

“elemento normativo”, tal como empregado por Ferraz Jr. No tocante às normas de reconhecimento, como 

veremos abaixo, a análise é mais complexa e deve ser empreendida caso a caso.  
28

 Apesar da menção a algumas grandezas jurídicas típicas do ordenamento comunitário neste estrato da 

pesquisa, o inventário das espécies normativas da União Europeia, tão bem promovido pela dogmática 

analítica, não será analisado aqui. Uma referência mais detida sobre as características do quadro de normas 

da União Europeia será empreendida oportunamente.      

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0562:PT:NOT
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internacionais de qualquer Estado-Membro, e em especial não 

estar indicado para efeitos de não admissão, pelos mesmos 

motivos, nas bases de dados nacionais dos Estados-Membros. 

 

A discussão ganha contornos mais interessantes quando passamos à análise de 

normas secundárias, especialmente se atentarmos ao disposto pelos tratados fundacionais
29

. 

Como visto, as regras de alteração corporificam a institucionalização do câmbio 

normativo, dotando o arcabouço jurídico de um mecanismo de renovação e de adaptação às 

transformações sociais. Tais regras, apesar de apresentarem variados graus de 

complexidade nos casos concretos, constituem um traço evolutivo do aparato legal por 

combater o problema da estática da malha normativa (HART, 2001, p.105). Portanto, um 

ordenamento que se pretenda sistêmico não pode prescindir de normas dessa natureza. A 

análise dos documentos do processo de integração europeu permite a identificação de 

diversas regras de alteração na experiência jurídica comunitária. Talvez a mais 

emblemática seja o art. 294 (antigo art. 251 do Tratado CE) do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia: 

 Artigo 294 

1. Sempre que nos Tratados se remeta para o processo 

legislativo ordinário para a adoção de um ato, aplicar-se-á o 

processo a seguir enunciado.  

2. A Comissão apresenta uma proposta ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho. 

 

Primeira leitura  

3. O Parlamento Europeu estabelece a sua posição em primeira 

leitura e transmite-a ao Conselho.  

4. Se o Conselho aprovar a posição do Parlamento Europeu, o 

ato em questão é adotado com a formulação correspondente à 

posição do Parlamento Europeu.  

                                                 
29

 Para a correta compreensão do papel desempenhado pelo Tratado da União Europeia e Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, vide os artigos iniciais dos dois documentos, respectivamente:  

“Artigo 1º 

Pelo presente Tratado, as ALTAS PARTES CONTRATANTES instituem entre si uma UNIÃO EUROPEIA, 

adiante designada por «União», à qual os Estados-Membros atribuem competências para atingirem os seus 

objectivos comuns.  

O presente Tratado assinala uma nova etapa no processo de criação de uma união cada vez mais estreita entre 

os povos da Europa, em que as decisões serão tomadas de uma forma tão aberta quanto possível e ao nível 

mais próximo possível dos cidadãos.  

A União funda-se no presente Tratado e no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (a seguir 

designados «os Tratados»). Estes dois Tratados têm o mesmo valor jurídico. A União substitui-se e sucede à 

Comunidade Europeia.” 

“Artigo 1º  

1. O presente Tratado organiza o funcionamento da União e determina os domínios, a delimitação e as regras 

de exercício das suas competências.  

2. O presente Tratado e o Tratado da União Europeia constituem os Tratados em que se funda a União. Estes 

dois Tratados, que têm o mesmo valor jurídico, são designados pelos termos «os Tratados».” 
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5. Se o Conselho não aprovar a posição do Parlamento Europeu, 

adota a sua posição em primeira leitura e transmite-a ao 

Parlamento Europeu.  

6. O Conselho informa plenamente o Parlamento Europeu das 

razões que o conduziram a adoptar a sua posição em primeira 

leitura. A Comissão informa plenamente o Parlamento Europeu 

da sua posição.  

 

Segunda leitura  

7. Se, no prazo de três meses após essa transmissão, o 

Parlamento Europeu:  

a) Aprovar a posição do Conselho em primeira leitura ou não se 

tiver pronunciado, considera-se que o ato em questão foi 

adotado com a formulação correspondente à posição do 

Conselho;  

b) Rejeitar a posição do Conselho em primeira leitura, por 

maioria dos membros que o compõem, considera-se que o ato 

proposto não foi adotado;  

c) Propuser emendas à posição do Conselho em primeira leitura, 

por maioria dos membros que o compõem, o texto assim 

alterado é transmitido ao Conselho e à Comissão, que emite 

parecer sobre essas emendas.  

8. Se, no prazo de três meses após a recepção das emendas do 

Parlamento Europeu, o Conselho, deliberando por maioria 

qualificada:  

a) Aprovar todas essas emendas, considera-se que o acto em 

questão foi adotado;  

b) Não aprovar todas as emendas, o Presidente do Conselho, de 

acordo com o Presidente do Parlamento Europeu, convoca o 

Comitê de Conciliação no prazo de seis semanas.  

9. O Conselho delibera por unanimidade sobre as emendas em 

relação às quais a Comissão tenha dado parecer negativo.  

 

Conciliação  

10. O Comitê de Conciliação, que reúne os membros do 

Conselho ou os seus representantes e igual número de membros 

representando o Parlamento Europeu, tem por missão chegar a 

acordo sobre um projeto comum, por maioria qualificada dos 

membros do Conselho ou dos seus representantes e por maioria 

dos membros que representam o Parlamento Europeu, no prazo 

de seis semanas a contar da sua convocação, com base nas 

posições do Parlamento Europeu e do Conselho em segunda 

leitura. 

11. A Comissão participa nos trabalhos do Comitê de 

Conciliação e toma todas as iniciativas necessárias para 

promover uma aproximação das posições do Parlamento 

Europeu e do Conselho.  

12. Se, no prazo de seis semanas após ter sido convocado, o 

Comitê de Conciliação não aprovar um projeto comum, 

considera-se que o ato proposto não foi adotado.  

 

Terceira leitura  

13. Se, no mesmo prazo, o Comitê de Conciliação aprovar um 

projeto comum, o Parlamento Europeu e o Conselho disporão 

cada um de um prazo de seis semanas a contar dessa aprovação, 

para adotar o ato em causa de acordo com o projeto comum. O 

Parlamento Europeu delibera por maioria dos votos expressos e 

o Conselho por maioria qualificada. Caso contrário considera-se 

que o acto proposto não foi adotado.  



38 

 

 

 

14. Os prazos de três meses e de seis semanas a que se refere o 

presente artigo são prorrogados, respectivamente, por um mês e 

por duas semanas, no máximo, por iniciativa do Parlamento 

Europeu ou do Conselho.  

 

Disposições específicas  

15. Sempre que, nos casos previstos nos Tratados, um acto 

legislativo seja submetido ao processo legislativo ordinário por 

iniciativa de um grupo de Estados-Membros, por recomendação 

do Banco Central Europeu ou a pedido do Tribunal de Justiça, 

não são aplicáveis o n.2, o segundo período do n.6 e o n.9.  

Nesses casos, o Parlamento Europeu e o Conselho transmitem à 

Comissão o projeto de ato, bem como as respectivas posições 

em primeira e em segunda leituras. O Parlamento Europeu ou o 

Conselho podem, em qualquer fase do processo, solicitar o 

parecer da Comissão, podendo esta igualmente emitir parecer 

por iniciativa própria. Pode ainda, se o considerar necessário, 

participar no Comitê de Conciliação, nos termos do n. 11. 

 

 De fato, a extensão desse dispositivo faz o procedimento parecer intimidador 

(CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.104), o que pode dificultar a compreensão do 

processo pela base social, tema a que voltaremos no capítulo 3 desta tese. Porém, a 

apresentação que o Art. 294 faz do procedimento legislativo ordinário
30

 – anteriormente 

chamado de procedimento codecisório – é uma nítida demonstração de regras de alteração. 

O detalhamento dos prazos, da ação dos principais atores institucionais e da intricada 

marcha procedimental auxilia a demonstrar o grau de sofisticação do aparato jurídico da 

União Europeia.  

Ainda na busca de configurar a arquitetura jurídica da União Europeia como um 

ordenamento, é imperioso verificar se há, na realidade europeia, instrumentos normativos 

que possam ser reconhecidos como regras de julgamento. As referidas normas são 

responsáveis por delimitar as condições de exercício do poder de proferir decisões 

juridicamente vinculantes. Tais condições englobam desde o agente habilitado para tal 

função até o procedimento aplicável e a matéria competente. Uma rápida análise do art.263 

(outrora art. 230 do Tratado CE) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

permite vislumbrar a ocorrência de regras de julgamento na legislação comunitária. O 

artigo traz que      

 

                                                 
30

 Há de ressaltar que, além do procedimento legislativo ordinário, há também duas espécies de procedimento 

legislativo especial: a consulta e o parecer favorável. Na consulta, a Comissão submete uma proposta ao 

Conselho, que consulta o Parlamento. O Parlamento pode aceitar, rejeitar ou sugerir a introdução de 

alterações. Em um próximo momento, há a análise pelo Conselho, que pode adotar a medida por maioria ou 

unanimidade, a depender do tema. Já no parecer favorável, o Parlamento tem um poder maior, podendo 

inclusive ter a prerrogativa da iniciativa legal ou a primazia de aquiescer em certas decisões. O Parlamento 

não pode, contudo, emendar o projeto – deve aprová-lo ou rejeitá-lo. Este procedimento é utilizado 

principalmente na análise de tratados negociados com outros países.  
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Artigo 263 

O Tribunal de Justiça da União Europeia fiscaliza a 

legalidade dos atos legislativos, dos atos do Conselho, da 

Comissão e do Banco Central Europeu, que não sejam 

recomendações ou pareceres, e dos atos do Parlamento Europeu 

e do Conselho Europeu destinados a produzir efeitos jurídicos 

em relação a terceiros. O Tribunal fiscaliza também a legalidade 

dos atos dos órgãos ou organismos da União destinados a 

produzir efeitos jurídicos em relação a terceiros.  

Para o efeito, o Tribunal é competente para conhecer 

dos recursos com fundamento em incompetência, violação de 

formalidades essenciais, violação dos Tratados ou de qualquer 

norma jurídica relativa à sua aplicação, ou em desvio de poder, 

interpostos por um Estado-Membro, pelo Parlamento Europeu, 

pelo Conselho ou pela Comissão.  

O Tribunal é competente, nas mesmas condições, para conhecer 

dos recursos interpostos pelo Tribunal de Contas, pelo Banco 

Central Europeu e pelo Comitê das Regiões com o objetivo de 

salvaguardar as respectivas prerrogativas.  

Qualquer pessoa singular ou coletiva pode interpor, nas 

condições previstas nos primeiro e segundo parágrafos, recursos 

contra os atos de que seja destinatária ou que lhe digam direta e 

individualmente respeito, bem como contra os atos 

regulamentares que lhe digam diretamente respeito e não 

necessitem de medidas de execução.  

Os atos que criam os órgãos e organismos da União 

podem prever condições e regras específicas relativas aos 

recursos interpostos por pessoas singulares ou coletivas contra 

atos desses órgãos ou organismos destinados a produzir efeitos 

jurídicos em relação a essas pessoas. Os recursos previstos no 

presente artigo devem ser interpostos no prazo de dois meses a 

contar, conforme o caso, da publicação do ato, da sua 

notificação ao recorrente ou, na falta desta, do dia em que o 

recorrente tenha tomado conhecimento do ato.  

 
 

Cabe notar que a arquitetura jurídico-institucional criada e viabilizada pela 

combinação das regras de alteração e regras de julgamento do Direito da União Europeia 

corresponde a um empreendimento único. Com exceção de realidades nacionais, nenhum 

arcabouço legal apresenta o vigor do caso europeu, em que se verifica 1) a atribuição de 

competências aos órgãos comunitários em grande escala – o que pode impactar a ação 

soberana dos Estados membros; 2) a ocorrência de um sistema institucional para a 

confecção de documentos normativos comunitários; 3) o advento de um procedimento de 

aplicação e interpretação do Direito da União Europeia e 4) a existência de mecanismos 

revisionais dos tratados fundadores, em que tomam parte tanto as instituições comunitárias 

quanto os Estados membros (ESTÉVEZ, 2004, p.5). A densidade normativa atingida pelo 

projeto de integração do continente detém, assim, uma pujança evidente. Contudo, no 

panteão das expressões jurídicas, a excepcionalidade do Direito da União Europeia não se 
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restringe ao particular desenvolvimento de suas regras de alteração e de julgamento. A 

análise das regras de reconhecimento, como veremos abaixo, também merece destaque.  

A aproximação das elaborações de Hart e Ferraz Jr encontra um ponto de 

estrangulamento na comparação entre normas de reconhecimento e regras de estrutura. 

HART (2001, p.105) afirma que o advento de normas de reconhecimento introduz “a ideia 

de sistema jurídico: porque as regras não são agora apenas um conjunto discreto e 

desconexo, mas estão, de um certo modo, unificadas”. Há um possível paralelo entre o 

papel outorgado por Hart a esta espécie de regras e as regras estruturais de Ferraz Jr, já que 

nos dois casos há uma função organizativa do ordenamento. A ressalva do próprio HART 

(2001, p.105) sobre casos em que “haverá uma conexão muito estreita entre as regras de 

alteração e as regras de reconhecimento” torna a tipologia do autor inglês e, por 

conseguinte, o intento destas linhas, um pouco porosos. Regras de estrutura teriam nítidos 

pontos de contato com as regras de reconhecimento, as quais, por seu turno, se 

aproximariam das regras de alteração. É desnecessário arguir a inconsistência de um 

referencial teórico forjado nesses termos. Assim, pelo menos no que concerne a este 

trabalho, consideramos que normas de reconhecimento configuram critérios técnicos 

específicos e preveem situações determinadas para a produção legislativa – como, por 

exemplo, o supracitado art. 294 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Já 

as regras de reconhecimento estabelecem critérios amplos para que um determinado 

enunciado seja tomado como parte da malha jurídica, permitindo uma identificação rápida 

da sua pertinência jurídica. As regras de reconhecimento são, nesse sentido, uma prática 

social, aceita pela coletividade. Ao contrário das regras de estrutura, elas não alinham o 

repertório jurídico, mas determinam o que pode ou não fazer desse repertório. Dentro deste 

cenário, uma regra de reconhecimento europeia é a previsão de que uma norma só integra o 

ordenamento comunitário se não ferir o espírito da integração regional (BORCHARDT, 

2010, p.80) – o que dialoga com a ideia de ordem pública europeia. Outra regra de 

reconhecimento comunitária, menos generalista, é o entendimento de que as normas 

europeias devam ser elaboradas de acordo com as formulações expostas pelos tratados 

constitutivos. A percepção clara do alcance das normas de reconhecimento é essencial para 

o operador do Direito frente a situações concretas, como, por exemplo, na discussão sobre 

a existência de normas costumeiras de Direito Comunitário ou o estatuto de tratados 

firmados por membros da União Europeia. 
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 As regras estruturais viabilizam o funcionamento do ordenamento, dando um 

sentido de fundo à integração dos elementos componentes do repertório. Elas promovem a 

articulação do aparato jurídico dotando seus integrantes de funções distintas, mas 

relacionadas. Essa articulação não significa que as diversas experiências jurídicas 

existentes partilhem o mesmo rol de regras estruturais ou o mesmo resultado final: os 

sistemas jurídicos apresentam configurações próprias, sendo mais ou menos similares entre 

si. Nesse sentido, o ordenamento europeu é um objeto de estudo fascinante pois, além de 

possuir o rico repertório acima analisado, detém regras estruturais únicas que promovem 

um esqueleto jurídico peculiar. Como será analisado oportunamente nesta pesquisa, essas 

vicissitudes particulares do Direito da União Europeia promovem uma realidade jurídica 

que, entre outras consequências, tende a afastar o arcabouço normativo-institucional do seu 

lastro social. No que interessa ao presente estrato do estudo, cabe enunciar os esteios 

estruturantes que permitem o funcionamento da engrenagem normativa da União Europeia.  

BORCHARDT (2010, p.117-23) e TOSTES (2004, p.258-65) concordam com o 

protagonismo de ao menos três fundamentos jurídicos, verdadeiras normas de estrutura do 

corpo normativo da integração da Europa: a) o princípio do efeito direto; b) o princípio da 

primazia do Direito Comunitário e c) o princípio da uniformidade da interpretação do 

Direito Comunitário
31

. Apesar de os três princípios dialogarem com realidades jurídicas 

para além do sistema comunitário, tais fundamentos são, indiscutivelmente, regras 

definidoras do Direito da União Europeia.  

 O princípio do efeito direto é de fulcral importância na compreensão do estatuto 

teórico do Direito Comunitário. Inspirado nos preâmbulos dos tratados fundadores e 

afirmado na decisão Van Gend & Loos, tal formulação expressa a aplicabilidade 

automática de uma disposição do Direito da União Europeia nos Estados-membros e o 

alcance do decorrente dever gerado para instituições comunitárias, entes estatais e 

indivíduos. O fundamento é extremamente relevante pois suas consequências não se 

restringem apenas a normas específicas
32

, uma vez que há a disseminação do enforcement 

                                                 
31

 Segundo TOSTES (2004, p.258) há ainda o princípio da reparação de prejuízos advindos do 

descumprimento de obrigações comunitárias, em que se estabelece a responsabilidade do Estado-membro 

pelos efeitos da não obediência ao Direito da União Europeia – vide os casos Francovich e Bonifaci v 

República da Itália (1990) e Brasserie du pêcheur v. República Federal da Alemanha (1993). A priori, as 

características e a função do princípio da reparação não possibilitam a compreensão do princípio da 

reparação como uma norma estrutural, nos moldes do marco teórico aqui exposto. 
32

 Via de regra, as disposições de direito primário da União Europeia – formado pelos tratados fundadores – 

detém efeito direto. A questão é mais controversa no tocante ao direito derivado (vide FAUSTO, 2008, 

p.426-43; BORCHARDT, 2010, p.117-20 e TOSTES, 2004, p.257), mas vale mencionar, sem pretensões 
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pelo aparato jurídico como um todo. Não é por outro motivo que BORCHARDT (2010, 

p.117) considera o princípio do efeito direto como tendo sido o fator garantidor da 

existência da ordem jurídica comunitária. Ao se notar a importância e os desdobramentos 

do efeito direto no contexto fático, é possível entender o princípio como uma verdadeira 

regra de estrutura – na modalidade empírica –, como descrito por FERRAZ JR (1994, 

p.176). Isso porque há uma clara afirmação não apenas da força vinculante do Direito da 

União Europeia, mas também dos agentes sujeitos ao todo normativo. Correlata à questão 

do efeito direto das normas comunitárias, “naturalmente começaram a surgir conflitos entre 

normas comunitárias (autoaplicáveis) e normas internas nacionais” (TOSTES, 2004), o que 

tornou inescapável a cunhagem da prevalência do Direito Comunitário sobre quaisquer 

dispositivos nacionais (CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.203). Tal primado 

instituiu uma ordenação importante, estabelecendo um critério nítido para a resolução de 

conflitos tanto entre normas substantivas quanto entre instâncias julgadoras (antecipando a 

questão da competência para aplicar o Direito Comunitário, que será melhor desenvolvida 

na sequência). Assim, o caráter hierarquizante desempenhado pelo princípio da primazia 

do Direito da União Europeia não apenas possibilita o funcionamento dinâmico da malha 

normativa comunitária como também corresponde ao principal expoente europeu de uma 

regra de estrutura no sentido previamente apresentado.  

Por derradeiro, cabe mencionar o fundamento da uniformidade de aplicação do 

Direito da União Europeia, já que a progressiva sedimentação dos princípios 

supramencionados estaria ameaçada se não se evitasse o risco da interpretação judicial 

variar de um julgado para outro (TOSTES, 2004, p.265). É neste contexto que surge o 

referido princípio em que, além da conclamação geral por um provimento jurisprudencial 

harmônico, há uma solicitação específica a respeito da aplicação do respectivo direito 

nacional em consonância com o espírito do Direito Comunitário (BORCHARDT, 2010, 

p.123). Formulada com base no dever de cooperação prescrito pelo art.4 (3) do Tratado da 

União Europeia, tal disposição consubstancia uma regra de estrutura pois lida com a ficção 

de que o ordenamento deve ser coerente e não apresentar inconsistências.  

A especulação teórica sobre as características do Direito da União Europeia não se 

encerra, como não poderia deixar de ser, neste trecho
33

. Entretanto, de acordo com a 

                                                                                                                                                    
exaustivas, o efeito direto inerente aos regulamentos e o efeito direto vertical – mas não horizontal – no caso 

das diretivas.    
33

 Um interessante exercício teórico, que não será empreendido aqui por conta do corte metodológico 

delimitado no início deste item, é demonstrar a pertinência dos postulados do positivismo normativista (ou a 

sua ausência) com relação ao Direito Comunitário Europeu – especialmente a crença de que um ordenamento 
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configuração conceitual proposta, foi possível uma conclusão preliminar de que o Direito 

Comunitário é um sistema peculiar, em que normas primárias interagem com uma riqueza 

de normas secundárias sem paralelo em qualquer formulação jurídica que não 

ordenamentos nacionais, além de organizado por disposições estruturais de feições 

realmente inéditas. Assim, nota-se que o fenômeno jurídico comunitário, para usarmos 

uma expressão de inspiração em Teubner, deixa de ser um direito socialmente difuso para 

ter o caráter de direito parcialmente autônomo. Emerge, portanto, o desafio de definir em 

que medida e de que forma esse ramo jurídico se relaciona com os demais ou, em 

vernáculo funcionalista, como que o sistema interage com o seu ambiente. Eis o problema 

da autonomia do Direito Comunitário, mote das próximas páginas. 

 

 

1.2 – O problema da autonomia do Direito Comunitário  

A mera observação do fascinante processo de consolidação e aprofundamento do 

projeto de integração da Europa permite afirmar que a ideia da autonomia do Direito 

Comunitário Europeu correspondeu a um verdadeiro alicerce dessa evolução. A noção de 

autonomia do seu sistema jurídico foi, a um só tempo, o artefato técnico e o esteio retórico 

que permitiu à marcha comunitária uma inédita série de desdobramentos institucionais, 

legais, políticos e econômicos. A inegável importância do conceito não significa que seja 

tarefa simples definir o seu conteúdo, sentido e fronteiras (BORCHARDT, 2010, p.113). 

Ao contrário dos desafios atinentes ao caráter sistêmico do Direito da União Europeia, o 

problema da autonomia do fenômeno jurídico comunitário da Europa foi ao longo das 

décadas amplamente discutido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Pode-se, 

inclusive, confeccionar uma coerente análise do tema por meio de diversos referencias 

metodológicos – como, por exemplo, um estudo com tintas de Filosofia do Direito, uma 

sistematização de leading cases ou mesmo um arrazoado dogmático (seja filiado ao Direito 

Internacional  Público, ao Direito da Integração ou até ao Direito Constitucional). Tal 

pluralidade de ferramentas teóricas fornece a este trecho a possibilidade de debater a 

questão da autonomia do Direito Comunitário de uma forma ampla, levando-se em conta 

as distintas perspectivas. Os próximos parágrafos pretendem fazer uso, em maior ou menor 

                                                                                                                                                    
é unitário, coerente e pleno. Em uma breve abordagem cabe mencionar que tais presunções, apesar de serem 

extremamente úteis do ponto de vista dogmático, são de difícil verificação em qualquer ordem jurídica. 

Afirmar que o Direito da União Europeia é desprovido de contradições, por exemplo, é ignorar os intensos 

choques existentes entre as suas diversas espécies normativas e a pouco clara arquitetura do ordenamento, 

tema que trataremos no capítulo 3 desta pesquisa. 
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grau, de algumas das ferramentas teóricas apresentadas, sem desconsiderar, todavia, o 

principal escopo do presente estrato: aclarar as vicissitudes da relação do Direito 

Comunitário Europeu com outros ramos do fenômeno jurídico – condição do debate sobre 

a possibilidade de influência recíproca não apenas de caracteres técnico-normativos, mas 

também, no dizer de FERRAJOLI (2004), de princípios políticos norteadores do Direito (a 

questão da legitimidade).   

 Um ponto de partida interessante do debate sobre a autonomia do Direito da União 

Europeia é a constatação de duas características fulcrais desse ramo jurídico, quais sejam, 

a) a recorrente e intensa interface com outros sistemas jurídicos e b) os peculiares traços 

normativo-institucionais do ordenamento europeu. De fato, o Direito Comunitário Europeu 

talvez seja o exemplo mais emblemático dos desafios adstritos à relação entre as diversas 

expressões jurídicas existentes. Provavelmente nenhuma outra experiência jurídica 

apresenta a diversidade de casos e a variedade de estímulos vivenciada pelo Direito 

Comunitário na Europa, bastando mencionar que o Direito da União Europeia não apenas 

interage intimamente com os 27 ordenamentos nacionais dos Estados-partes, como 

também dialoga com os arcabouços normativos de terceiros Estados, com os regimes 

regionais pertinentes (como o Direito Europeu de Proteção dos Direitos Humanos), com os 

diversos sistemas jurídicos internacionais (por exemplo, regramentos específicos como o 

Direito do Comércio Internacional ou o Direito Internacional do Meio Ambiente, além do 

próprio Direito Internacional Geral) e com o Direito das Organizações Internacionais 

(como exemplifica os Acordos entre MERCOSUL e Comunidade Econômica Europeia de 

1992). Esta proximidade com outras referências normativas pode ser mensurada pela 

habitual remissão a diversos modelos jurídicos feita tanto pelas sentenças dos órgãos 

judiciais europeus quanto pelos advogados-gerais da Corte Europeia de Justiça (PEOPLES, 

2009, p.458-9). O contato com outras expressões do universo jurídico, contudo, não tolhe 

as particulares características do Direito da União Europeia – que de tão pronunciadas 

estimulam alguns autores a defender o advento de um novo paradigma jurídico descolado 

da dicotomia civil law - common law, o chamado “modelo do Direito Europeu” (ZENO-

ZENCOVICH; VARDI, 2008, p.244). A despeito da controversa afirmação sobre o 

surgimento de uma nova família jurídica e da decorrente necessidade de uma análise mais 

depurada dos seus elementos distintivos, fato é que o ordenamento jurídico europeu 

apresenta alguns aspectos de pronunciado ineditismo. Nesse sentido, cabe destacar, entre 

suas peculiaridades, o fato de a produção e a fiscalização normativa terem sido, 
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historicamente, exercidas de forma precípua por um corpo burocrático (mais do que por 

órgãos legislativos ou judiciais), a busca pela construção de um mercado entre nações 

como o escopo central da organização jurídica e o caráter protagonista desempenhado pelo 

Direito Econômico e do Direito Administrativo (ZENO-ZENCOVICH; VARDI, 2008, 

p.245), além da criação de uma dinâmica institucional sui generis e, talvez o mais 

importante, da reformulação quanto às fronteiras do fenômeno jurídico. 

 

1.2.1 – A tentativa de afirmação da autoridade: os princípios componentes da 

autonomia e a contraposição aos ordenamentos nacionais 

 

Os primeiros passos da reflexão sobre o caráter autônomo do Direito Comunitário 

Europeu foram estimulados pela necessidade de aclarar as bases da convivência entre as 

normas do projeto de integração e os ordenamentos nacionais. Levada a cabo 

principalmente a partir do segundo decênio da construção comunitária
34

, a discussão sobre 

a relação entre os sistemas jurídicos dos Estados-membros e o regramento europeu é 

incontornável mesmo para estudos que, como este, focam atenção nos desdobramentos 

envolvendo o Direito da União Europeia a partir de uma perspectiva do Direito 

Internacional. Assim sendo, cabe apontar que, historicamente, os reiterados tratados 

constitutivos não lidaram com a questão da interface entre os ordenamentos nacionais e a 

malha comunitária
35

, relegando à atividade jurisprudencial a promoção e o tratamento de 

                                                 
34

 “In the 1950s, it was widely assumed that this, the traditional model of international law, would apply to 

the European Communities. Under this model, it is the states which are masters of treaties and not the other 

way around. This means that, collectively, states were thought to be able to change the European 

Communities' powers, interpret their effects or even extinguish them if they so desired. Such a model would 

also have meant that the European Communities could not trump states’ domestic, sovereign legal 

processes.” (CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.186) 
35

 Até mesmo o texto dos tratados constitutivos atualmente em vigor lida com o tema de maneira insuficiente. 

O art. 19 do Tratado da União Europeia e o art. 267 do Tratado para o Funcionamento da União Europeia, 

ambos abordando a competência do Tribunal de Justiça Europeu, discutem a interação entre órgãos judiciais 

nacionais e europeus, mas passam ao largo da questão de fundo. Também o art. 291 do Tratado para o 

Funcionamento da União Europeia não trabalha a matéria a contento, ao permitir uma série de interpretações 

à afirmação de que “Os Estados-Membros tomam todas as medidas de direito interno necessárias à execução 

dos atos juridicamente vinculativos da União”. Ainda que de forma imprecisa, no art. 197 do Tratado para o 

Funcionamento da União Europeia, a relação entre o Direito Comunitário Europeu e os sistemas jurídicos 

nacionais é apresentada nos seguintes trechos: “A execução efetiva do direito da União pelos Estados-

Membros, essencial para o bom funcionamento da União, é considerada matéria de interesse comum” e “O 

presente artigo não prejudica a obrigação dos Estados-Membros de darem execução ao direito da União, nem 

as prerrogativas e deveres da Comissão”.  É possível argumentar, em defesa da redação atual dos tratados 

constitutivos, que a opção por um texto de traços generalista deve-se à consagrada jurisprudência do Tribunal 

de Justiça Europeu sobre o assunto (na linha da Declaração Anexa ao Tratado de Lisboa n.17 e do Art.I-13 

do malfadado tratado constitucional).  Mesmo assim, tal linha de pensamento não referenda conclusões como 

a de BORCHARDT (2010, p.114), para quem o art. 4 (3) do Tratado da União Europeia já seria 
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tal tema (SCHMID, 1998, p.419). Como frisado por esta pesquisa anteriormente, os 

famosos julgados Van Gend & Loos e Costa v. Enel foram responsáveis não apenas por 

lidar inauguralmente com o mote da natureza do Direito Comunitário Europeu, mas 

também por discutir a questão da sua autonomia (STADLMEIER, 2005, p.795; SCHMID, 

1998, p.420; CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.186). A conhecida afirmação do 

Direito Comunitário como uma “new legal order of International Law” não é a única 

demonstração do apoio do Tribunal à tese da autonomia na sentença Van Gend & Loos. 

Em vários trechos do julgado fica patente o escopo da corte em dotar o sistema jurídico 

europeu de um caráter único:        

 

(…) the states have limited their sovereign rights, albeit within 

limited fields, and the subjects of which comprise not only 

member states but also their nationals.  

 

Independently of the legislation of Member States, Community 

Law therefore not only imposes obligations on individuals but is 

also intended to confer upon them rights which become part of 

their legal heritage.  

 

These rights arise not only where they are expressly granted by 

the Treaty, but also by reason of obligations which the Treaty 

imposes in a clearly defined way upon individuals as well as 

upon the Member States and upon the institutions of the 

community. 

(…) 

It follows from the foregoing considerations that, according to 

the spirit, the general scheme and the wording of the Treaty, 

Article 12 must be interpreted as producing direct effects and 

creating individual rights which national courts must protect. 

 

Os extratos acima transcritos sumarizam uma das maiores conquistas do processo 

comunitário, qual seja, o estabelecimento da executoriedade das disposições normativas 

europeias nos ordenamentos nacionais. Ao vencer a relutância inicial de alguns Estados-

membros, a afirmação do já mencionado princípio do efeito direto cunhou um dos 

elementos caros à ideia de autonomia do Direito Comunitário
36

. A partir de então uma 

                                                                                                                                                    
“suficientemente claro” ao descrever a relação entre o Direito da União Europeia e os ordenamentos 

nacionais. A mera leitura da norma, transcrita abaixo, demonstra a sua generalidade e invalida a constatação:     

“4 (3). Em virtude do princípio da cooperação leal, a União e os Estados-Membros respeitam-se e 

assistem-se mutuamente no cumprimento das missões decorrentes dos Tratados.  

Os Estados-Membros tomam todas as medidas gerais ou específicas adequadas para garantir a execução das 

obrigações decorrentes dos Tratados ou resultantes dos atos das instituições da União.  

Os Estados-Membros facilitam à União o cumprimento da sua missão e abstêm-se de qualquer medida 

susceptível de pôr em perigo a realização dos objetivos da União”. 
36

 Nas décadas seguintes o Tribunal Europeu de Justiça seguiu prestigiando e consolidando o princípio do 

efeito direito, reconhecendo-o, por exemplo, em sentenças de casos envolvendo a liberdade de 
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série de princípios norteadores do sistema jurídico do bloco europeu foi sendo 

jurisprudencialmente sedimentada (PRECHAL, 2006, p.429-30), como os anteriormente 

discutidos princípio da supremacia do Direito Comunitário (que leva ao afastamento da 

aplicação das disposições legais nacionais que estejam em choque com o sistema jurídico 

europeu) e o princípio da interpretação consistente
37

 (em que os tribunais nacionais ficam 

adstritos a, dentro do possível, interpretar as normas nacionais em coerência com as 

disposições do Direito Comunitário).  

Apesar de já termos apresentado, no item anterior, a importância de tais grandezas 

pelas lentes de uma perspectiva estrutural do ordenamento, vale também destacar, de um 

outro ângulo, a relevância da tríade principiológica composta pelas noções de efeito direto, 

supremacia e interpretação consistente
38

. Assim, uma vez demarcado o amplo alcance das 

disposições normativas europeias, era necessário consolidar garantias para que elas fossem 

eficazes. Deste modo, os princípios da supremacia e da interpretação consistente são, 

cronologicamente, decorrências do conceito de efeito direto, mas também devem ser 

encarados, do ponto de vista conceitual, como verdadeiras condições para a sua verificação 

– formando um poderoso e auto-referente encaixe técnico-retórico. Assim, o amálgama 

composto por tais princípios tem um papel decisivo não apenas na engenharia do 

ordenamento comunitário (questão da natureza), mas também opera uma função central ao 

diferenciar o Direito do bloco europeu das outras manifestações do fenômeno jurídico 

(questão da autonomia). Portanto, os conceitos do efeito direto, da supremacia e da 

interpretação consistente detêm uma dimensão intrassistêmica, como regras de estrutura, e 

uma vertente voltada para o ambiente, que auxilia a aclarar a interação do Direito 

Comunitário e os ordenamentos nacionais. Com relação ao último aspecto, CHALMERS, 

DAVIES e MONTI (2010, p.187) descortinam uma variável interessante ao afirmar que o 

processo de confecção desse caráter autônomo do Direito pretendeu atribuir um 

                                                                                                                                                    
estabelecimento, a liberdade de prestação de serviços, a liberdade de locomoção, a livre circulação de 

mercadorias, a impossibilidade de discriminação salarial por conta do gênero e a livre concorrência, entre 

outros (BORCHARDT, 2010, p.118-19). “A mudança do quadro dos efeitos das normas européias é tão 

significativa que atualmente 100% das normas comunitárias têm efeito direto, e isto se deve ao trabalho 

jurisprudencial da CEJ, que realizou esta façanha no exercício da interpretação do direito comunitário e do 

interesse comunitário” (TOSTES, 2004, p.257). Paradigmáticas desse movimento são as decisões envolvendo 

os três primeiros temas mencionados acima, respectivamente, os julgados do caso Reyners, do caso Van 

Binsbergen e do caso Van Duyn (em que pela primeira vez foi reconhecido o efeito direto a uma diretiva). 
37

 Também conhecido por “Princípio da Interpretação Harmônica” ou “Princípio do Efeito Indireto”. 
38

 É possível advogar que o principio da responsabilidade do Estado por não observância de normas de 

Direito Comunitário também merece estar neste elenco (ver TOSTES, p. 258, 264 e 267). Todavia, 

ontologicamente, o princípio não parece partilhar da mesma proximidade que os três primeiros – no nosso 

sentido, vide RIBEIRO (2000).  



48 

 

 

 

determinado status a tudo o que está ao seu redor, mas que tal discurso dever ser encarado 

essencialmente como aquilo que é, ou seja, como um artifício retórico a serviço da 

construção da autoridade jurídica. “Legal authority rests, however, upon a relationship, in 

which the level of authority is accepted not just by the party seeking it but also by the 

parties subject to it” (CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.187) É possível notar que 

a noção de autonomia do Direito Comunitário permitiu que o cometimento, dimensão 

inerente às relações jurídicas (FERRAZ JR , p.103-07),  não apenas se estabelecesse de 

uma forma capaz de envolver os agentes atinentes às normas comunitárias, mas também 

aclarou a relação entre os sistemas jurídicos pertinentes. Assim, apesar dos rechaços a seu 

tempo soerguidos principalmente pelas cortes centrais da Itália e da Alemanha
39

, nota-se 

atualmente a aceitação generalizada por parte dos tribunais nacionais da subordinação, no 

âmbito relacional do cometimento, ao ordenamento comunitário
40

.  

Assim ressaltar que a combinação dos princípios supramencionados não é, 

obviamente, o único traço a referendar a autonomia do Direito Comunitário. Porém, apesar 

de haver diversas outras manifestações do caráter próprio da malha normativa europeia, o 

veio que a atividade jurisprudencial preferiu explorar para afirmar tal autonomia foi o do 

bloco formado pelos princípios do efeito direto, da supremacia e da interpretação 

consistente. Sobretudo no tocante à noção de supremacia do regramento normativo 

continental, a redação da sentença de Costa v. Enel é lapidar, uma vez que estabelece não 

só que normas unilaterais em desacordo com o Direito Comunitário seriam ineficazes em 

razão de os Estados-membros terem transferido direitos soberanos para a Comunidade, 

como também cunha a ideia de que nenhum Estado-membro pode questionar a 

aplicabilidade ou o status do Direito do processo de integração europeu. 

By contrast with ordinary international treaties, the EEC 

Treaty has created its own legal system which, on the entry 

into force of the Treaty, became an integral part of the legal 

systems of the Member States and which their courts are 

bound to apply. 

                                                 
39

 Os choques entre a Bundesverfassungsgericht (a Corte Constitucional Alemã) e o Direito Comunitário, 

motivados pelo debate sobre a aplicação do princípio da supremacia no tocante aos direitos e garantias 

fundamentais previstos no ordenamento alemão, são verdadeiros casos de estudo – vide as famosas decisões 

Solange I e Solange II. 
40

 O reconhecimento da subordinação não implica necessariamente sua correspondência fática. As palavras 

de FAUSTO DE QUADROS (2008, p.544) são bem ilustrativas: “Não obstante tudo isso, não é brilhante o 

panorama da aplicação do Direito Comunitário pelos tribunais portugueses. Como já ficou demonstrado neste 

livro, e a propósito de matérias importantes do Direito Comunitário, o juiz português, de um modo geral, 

ignora o Direito Comunitário (...). Os tribunais portugueses estão, dessa forma, a contribuir, sem o quererem, 

para subverter a ordem jurídica que obriga o Estado português e que, por isso, deve ser aplicada em Portugal. 

Com isso perdem todos: o princípio democrático da legalidade, o Estado português e os particulares”. 
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By creating a Community of unlimited duration, having its 

own institutions, its own personality, its own legal capacity 

and capacity of representation on the international plane and 

, more particularly, real powers stemming from a limitation 

of sovereignty or a transfer of powers from the States to the 

Community, the Member States have limited their sovereign 

rights, albeit within limited fields, and have thus created a 

body of law which binds both their nationals and themselves. 

The integration into the laws of each Member State of 

provisions which derive from the Community, and more 

generally the terms and the spirit of the Treaty, make it 

impossible for the states, as a corollary, to accord 

precedence to a unilateral and subsequent measure over a 

legal system accepted by them on the basis of reciprocity. 

Such a measure cannot therefore be inconsistent with that 

legal system. The executive force of Community law cannot 

vary from one State to another, without jeopardizing the 

attainment of the objectives of the Treaty 

(…) 

 It follows from all these observations that the law stemming 

from the treaty, an independent source of law, could not, 

because of its special and original nature, be overridden by 

domestic legal provisions, however framed, without being 

deprived of its character as community law and without the 

legal basis of the community itself being called into question. 

     

Como bem nota SCHMID (1998, p.420), o trecho transcrito que versa sobre a 

impossibilidade de se afastar o Direito Comunitário em virtude de disposições normativas 

nacionais, “however framed”, deixa patente a tentativa de sedimentar o princípio da 

supremacia. Tal inclinação foi reiterada pelo Tribunal de Justiça Europeu em 

oportunidades posteriores, como nos casos Internationale Handelsgesellschaft
41

, 

Simmenthal
42

 e Hauer
43

. 

Apesar de ser um corolário lógico dos princípios do efeito direto e da supremacia, a 

noção de interpretação consistente, por seu turno, demorou um pouco mais para ser 

reconhecida pela jurisprudência. Isto apenas ocorreu, ainda que de forma um pouco 

                                                 
41

 “Recourse to the legal rules or concepts of national law in order to judge the validity of measures adopted 

by the institutions of the EC would have an adverse effect on the uniformity and efficacy of EC law. 

(...)Therefore the validity of an EC measure or its effect within a Member State cannot be affected by 

allegations that it runs counter to either fundamental rights as formulated by the constitution of that State or 

the principles of a national constitutional structure.” 
42

 “It follows from the foregoing that every national court must, in a case within its jurisdiction, apply 

Community law in its entirety and protect rights which the latter confers on individuals and must accordingly 

set aside any provision of national law which may conflict with it, whether prior or subsequent to the 

Community rule” 
43

 “As the Court declared in its judgement Internationale Handelsgesellschaft, the question of a possible 

infringement of fundamental rights by a measure of the EC institutions can only be judged in the light of EC 

law itself. The introduction of special criteria for assessment stemming from the legislation or constitutional 

law of a particular Member State would, by damaging the substantive unity and efficacy of EC law, lead 

inevitably to the destruction of the unity of the Common Market and the jeopardising of the cohesion of the 

EC.”  
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limitada, cerca de vinte anos após os julgados Van Gend & Loos e Costa v. Enel, quando o 

judiciário europeu analisou o caso de duas mulheres que não foram admitidas para 

trabalhar em uma penitenciária alemã por conta do seu gênero. Com base na Diretiva 

76/207/ECC (“Diretiva do Tratamento Equânime”) as duas cidadãs apresentaram seu pleito 

à Justiça Trabalhista da Alemanha, o que futuramente permitiu a análise do Tribunal de 

Justiça Europeu e o reconhecimento judicial do princípio da interpretação consistente, no 

que ficou conhecida como a sentença do caso Von Colson
44

. A maturidade do 

posicionamento jurisprudencial europeu a respeito do referido princípio, contudo, apenas 

veio com o caso Marsealing
45

 – no qual duas empresas espanholas, em uma disputa 

envolvendo fraude contra credores, entraram em desacordo sobre a interpretação do 

Código Civil da Espanha em função do regramento comunitário. Isso porque a sentença da 

Corte Européia em tal querela expandiu o princípio da interpretação consistente, pois, a um 

só tempo, estabeleceu a) que a totalidade da legislação nacional (independentemente de 

serem normas programáticas ou autoexecutáveis, ou então normas anteriores ou posteriores 

à disposição comunitária em questão) deveria ser interpretada de acordo com o 

ordenamento europeu e b) o alargamento da obrigatoriedade dos tribunais nacionais em 

interpretar o Direito Comunitário e, a partir desse ponto, analisar a pertinência das 

disposições nacionais (CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.295). Interessante notar 

que o fortalecimento e os desdobramentos do conceito podem levar a situações ainda não 

suficientemente exploradas pela doutrina como, por exemplo, a possibilidade de fomento 

da insegurança jurídica em algum tema de difusa percepção das prescrições nacionais e 

comunitárias.    

                                                 
44

 "(...) the Member States' obligation arising from a directive to achieve the result envisaged by the 

Directive and their duty under Article 5 of the Treaty to take all appropriate measures, whether general or 

particular, to ensure the fulfilment of that obligation, is binding on all the authorities of Member States 

including, for matters within their jurisdiction, the courts. It follows that, in applying the national law and 

in particular the provisions of national law specifically introduced in order to implement Directive 

76/207, national courts are required to interpret their national law in the light of the wording and the 

purpose of the Directive in order to achieve the result referred to in the third paragraph of Article 189". 

(...) [i]t is for the national court to interpret and apply the legislation adopted for the implementation of the 

Directive in conformity with the requirements of Community law, in so far as it is given discretion to do so 

under national law". 
45

 “(...) it should be observed that, as the Court pointed out in its judgment in Case 14/83 Von Colson and 

Kamann v Land Nordrhein-Westfalen [1984] ECR 1891, paragraph 26, the Member States' obligation 

arising from a directive to achieve the result envisaged by the directive and their duty under Article 5 of the 

Treaty to take all appropriate measures, whether general or particular, to ensure the fulfilment of that 

obligation, is binding on all the authorities of Member States including, for matters within their jurisdiction, 

the courts. It follows that, in applying national law, whether the provisions in question were adopted before 

or after the directive, the national court called upon to interpret it is required to do so, as far as possible, in 

the light of the wording and the purpose of the directive in order to achieve the result pursued by the latter 

and thereby comply with the third paragraph of Article 189 of the Treaty”. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Von_Colson_and_Kamann_v_Land_Nordrhein-Westfalen&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Von_Colson_and_Kamann_v_Land_Nordrhein-Westfalen&action=edit&redlink=1
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Antes de encetarmos a discussão sobre as consequências da autonomia do Direito 

Comunitário Europeu em relação ao Direito Internacional, faz-se mister uma rápida e não 

exaustiva menção à forma como a noção de autonomia forjou a relação entre os órgãos 

judiciais nacionais e europeus. Tal apresentação é conveniente a esta altura de nosso estudo 

na medida em que fornece elementos importantes para o debate a ser empreendido na 

sequência e demonstra uma das principais consequências do discurso afirmacionista do 

Direito Comunitário, abordado alguns parágrafos acima. A límpida constatação de 

FAUSTO DE QUADROS (2008, p.544) de que todos os tribunais dos Estados-membros 

são também tribunais comunitários – uma vez que as cortes nacionais devem respeitar e a 

aplicar as normas do bloco – antecede uma série infindável de perguntas sobre as 

características e a dinâmica desta identidade. A construção das pontes entre os tribunais 

nacionais e comunitários tem uma intensa influência empírica, uma vez que foi 

empreendida pela ação quase que exclusiva do Tribunal de Justiça Europeu (PRECHAL, 

2006, p.429) frente a uma anomia legislativa que até então só não era plena graças ao 

dispositivo presente no atual art.267 do “Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia”. O trabalho da corte européia ao longo dos anos foi de tal monta que o recente 

Tratado de Lisboa reconheceu expressamente o compartilhamento de responsabilidades 

entre os tribunais nacionais e o Tribunal de Justiça Europeu
46

 e aclarou alguns aspectos 

desta relação (sobretudo pela combinação dos arts. 267 e 274 do TFUE
47

). Um deles é a 

                                                 
46

 O texto atual do Tratado da União Europeia prevê: 

“Artigo 19 

1. O Tribunal de Justiça da União Europeia inclui o Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral e tribunais 

especializados. O Tribunal de Justiça da União Europeia garante o respeito do direito na interpretação e 

aplicação dos Tratados.  

Os Estados-Membros estabelecem as vias de recurso necessárias para assegurar uma tutela jurisdicional 

efectiva nos domínios abrangidos pelo direito da União.” 
47

 “Artigo 267  

O Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir, a título prejudicial:  

a) Sobre a interpretação dos Tratados;  

b) Sobre a validade e a interpretação dos actos adoptados pelas instituições, órgãos ou organismos da União.  

Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada perante qualquer órgão jurisdicional de um dos 

Estados-Membros, esse órgão pode, se considerar que uma decisão sobre essa questão é necessária ao 

julgamento da causa, pedir ao Tribunal que sobre ela se pronuncie.  

Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional 

nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno, esse órgão é 

obrigado a submeter a questão ao Tribunal.  

Se uma questão desta natureza for suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional 

relativamente a uma pessoa que se encontre detida, o Tribunal pronunciar-se-á com a maior brevidade 

possível. (...) 

Artigo 274 
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respeito da atribuição da competência dos tribunais nacionais, os quais, salvo disposições 

expressas dos tratados constitutivos, têm a responsabilidade de adjudicação nos casos 

atinentes ao Direito Comunitário que lhe forem submetidos – mesmo que a corte nacional, 

nos termos do art.267, seja obrigada a seguir uma determinada interpretação do Tribunal 

de Justiça Europeu, a decisão ainda é sua (CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.150). 

Um segundo aspecto importante da relação entre os órgãos judiciários da União Europeia 

corresponde ao fato de os tratados constitutivos terem mantido o dispositivo consagrado no 

art.267 do TFUE, qual seja, o reenvio prejudicial. Como demonstra a leitura da referida 

norma, tal mecanismo é uma valiosa ferramenta para as pretensões de funcionamento 

sistêmico do ordenamento, pois auxilia na perseguição de um corpo normativo dotado de 

unidade e de coerência (PRECHAL, 2006, p.436).    

 Mesmo não sendo poucos os desafios inerentes à parceria entre órgãos judiciais 

nacionais e comunitários, PRECHAL (2006, p.431) empreende uma interessante 

sistematização a este respeito. Segundo tal autor, há de se observar, em primeiro lugar, que 

o acompanhamento da realidade desautoriza a crença de que as normas comunitárias 

encontram a aplicação necessária para que a ideia de um maduro contexto jurídico de 

integração tenha correspondência fática. Problema acima mencionado, os juízes nacionais 

ainda apresentam dificuldades nas tentativas de fornecer um provimento jurisdicional 

comunitário de qualidade - seja por conta de limitações advindas da formação técnica dos 

magistrados, seja pelo imobilismo oriundo da quase esquizofrênica situação dos tribunais 

nacionais de terem o seu imperium, formal e historicamente, atrelado aos direitos internos 

ao mesmo tempo que, substancialmente, operam um papel importante no sistema 

comunitário. Este descompasso sobrecarrega o mecanismo do reenvio prejudicial e pode 

ser maléfico para o ordenamento como um todo, na medida em que o uso em excesso do 

recurso pode prejudicar o nível da atuação do tribunal europeu ou gerar fricções entre os 

órgãos envolvidos. Derradeiramente, urge mencionar que um outro ponto de tensão é 

evidenciado quando o Tribunal de Justiça Europeu solicita às cortes nacionais que tomem 

providências que extrapolam a competência que lhe fora atribuída pelo Direito 

Constitucional do seu respectivo país. Isto gera um conflito evidente, pois o tribunal 

nacional fica em uma antinômica encruzilhada entre desrespeitar o Direito Nacional ou 

ignorar as disposições comunitárias. 

                                                                                                                                                    

Sem prejuízo da competência atribuída ao Tribunal de Justiça da União Europeia pelos Tratados, os 

litígios em que a União seja parte não ficam, por este motivo, subtraídos à competência dos órgãos 

jurisdicionais nacionais.” 
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A despeito de todas as fricções existentes no maquinário judicial europeu não se 

pode ignorar o grau de desenvolvimento e os frutos conquistados pela integração entre as 

cortes nacionais e comunitárias. Assim, podemos especular que o condomínio existente 

entre os órgãos judiciais tende a apresentar permanência e a ganhar densidade. Isso porque, 

para usarmos uma imagem utilizada por WEILER e HALTERN (1996), a convivência 

atual entre os tribunais nacionais e o Tribunal de Justiça Europeu responde a uma lógica de 

“mútua destruição assegurada”, similar à que existia no confronto entre Estados Unidos e 

União Soviética durante a Guerra Fria
48

. Assim, a integração entre os órgãos estaria 

assegurada, já que o embate aberto entre as cortes nacionais e o Tribunal de Justiça 

Europeu pode tanto gerar danos econômicos e estratégicos para o Estado-membro da corte 

envolvida quanto estimular um implosivo efeito dominó no questionamento da autonomia 

do Direito Comunitário e da constitucionalidade de suas normas. Mesmo considerando as 

acertadas ressalvas de SCHMID (1998, p.417) a esta formulação, como a inviabilidade da 

crença na “mútua destruição assegurada” permanecer indefinidamente em um processo de 

integração política de grande fôlego ou a necessidade de reconstrução da relação entre as 

cortes a partir de um recorte teórico, fato é que tal lógica está no horizonte do 

relacionamento judicial europeu já há algumas décadas – com efeitos concretos como, por 

exemplo, no processo de reconhecimento comunitário do protagonimo da proteção dos 

direitos fundamentais.   

  

1.2.2 – A tentativa de afirmação da igualdade: a autonomia e o lugar do direito 

comunitário em face ao fenômeno jurídico internacional 

 

Se o gradual processo europeu de sedimentação de uma ordem comunitária 

autônoma foi soerguido com base no antagonismo frente às experiências jurídicas 

                                                 
48

 Ao comentarem a “Decisão Maastricht” da Bundesverfassungsgericht, em que a corte alemã reconheceu 

a legalidade do Tratado de Maastricht e advogou a sua própria competência para futuramente analisar a 

pertinência dos atos comunitários com os poderes soberanos transferidos pelos tratados constitutivos, 

WEILER e HALTERN (1996) afirmam que “According to this analogy, the German decision is not an 

official declaration of war, but the commencement of a cold war with its paradoxical guarantee of co-

existence following the infamous MAD (Mutual Assured Destruction) logic. For the German Court 

actually to declare a Community norm unconstitutional, rather than simply threaten to do so, would be an 

extremely hazardous move so as to make its usage unlikely. The use of tactical nuclear weapons was 

always considered to carry the risk of creating a nuclear domino effect. If other Member State courts 

followed the German lead, or if other Member State legislatures or governments were to suspend 

implementation of the norm on some reciprocity rationale, a real constitutional crisis would arise in the 

Community -- the legal equivalent of the Empty Chair political stand-off in the 1960s”. Ainda sobre este 

assunto, ver o capítulo 2 desta pesquisa. 
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nacionais, não é de se estranhar a relativa imprecisão que caracteriza o tema da relação 

entre o Direito da União Europeia e o Direito Internacional Geral. Enquanto a noção de 

autonomia era forjada pela contraposição entre os sistemas jurídicos nacionais e a malha 

normativa do projeto de integração, algo emblematizado no famoso adágio de Pierre 

Pescatore de que a existência do Direito Comunitário tinha por condição a sua capacidade 

de se sobrepor ao Direito dos Estados-membros, a reflexão sobre o papel do Direito 

Internacional neste cenário não foi imediata e tampouco vigorosa. Apesar de algumas 

decisões jurisprudenciais e comentários doutrinários já flertarem com o assunto antes deste 

período, a localização histórica da maturidade dos questionamentos sobre a interação do 

Direito Internacional e do Direito Comunitário remete à primeira metade da década de 

1970, sendo tais indagações decorrentes, principalmente, dos tratados firmados pelas 

autoridades comunitárias frente a terceiros Estados (AHLF, 2003, p.13-4). Antecipado pela 

pena de CONSTATINESCO (1966, p.9), no clássico texto em que o autor comenta as 

características do Direito Comunitário valendo-se do tripé “Gleinch”
49

, e pelo seminal 

artigo do mesmo PESCATORE (1970), entitulado "L’apport du droit communautaire au 

droit international public ", o referido debate vêm desde então ganhando corpo e ainda se 

mantém extremamente controverso, seja pelo fato de os “founding fathers” do bloco 

continental não terem tratado expressamente do tema
50

, seja pela errática jurisprudência do 

Tribunal de Justiça nos diversos desdobramentos da questão
51

 ou seja simplesmente pelos 

traços jurídico-institucionais peculiares da União Europeia
52

.     

                                                 
49

 “He used the then celebrated formula of the three "Gleich". Community Law had to be Gleichbindend, that 

is, the same binding force had to be given it in the whole Community territory, Gleichbedeutend, insofar as it 

had to be given the same interpretations (thanks to the monopoly on interpretation granted to the Court 

through preliminary references) and it had to be Gleichbleibend, since no Member State could try to modify 

it. It was a threefold expression of one single idea: in the absence of an exception provided for by the Treaty, 

Community law was a  uniformly valid law and it was applied as such.” (LOUIS, 2009, p.71). 
50

 “This is then, probably, the heart of the problem: the Community's founding fathers have kept silent about 

the effects of international law in the Community legal order. There is no provision in the EC Treaty on how 

international law should enter the Community legal order, and there is no specific 

provision either on possible review of legality in light of international law”. (KLABBERS, 2001, p.271). 
51

 “However, as Andrea Ott illustrates in her contribution, the European Court of Justice (ECJ) has been far 

less willing to follow such a revolutionary approach to judicial interpretation as regards the legal effects of 

international law within the EC legal order. Ott’s overview of 30 years of ECJ case law on international 

agreements and their effects in EC law leaves the reader in no doubt that the ECJ’s approach to resolving 

conflicts between EC law and international obligations is far from consistent”. (VALCKE, 2003, p.1052). 
52

 “Por otra parte, a pesar de que el Derecho Comunitario Europeo nació en el seno del Derecho 

Internacional Publico, huelga decir que relación existente entre el Derecho Internacional Publico y el 

Derecho Comunitario Europeo no esta exenta de complicaciones motivadas en gran medida por la compleja 

estructura institucional de la Unión Europea, de una parte, y por tener el Derecho Comunitario Europeo 

rasgos característicos resultantes de su estrecha relación con los ordenamientos jurídicos de los Estados 

miembros, de otro”. (ESTÉVEZ, 2004, p.1). 
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 Uma característica central da análise da autonomia do Direito Comunitário em 

função do Direito Internacional Geral é o silêncio legislativo sobre a temática. A leitura 

dos tratados constitutivos atualmente vigentes permite notar que as menções ao sistema 

jurídico internacional são extremamente amplas, fazendo apenas menção ao compromisso 

comunitário de respeitar os princípios (arts. 21.1 e 21.2, b do TUE e art.214.2 do TFUE) e 

o desenvolvimento (art.3.5 do TUE
53

) do Direito Internacional
54

. Isto não significa que 

haja uma ignorância quanto à importância da temática, mas sim uma deliberada opção de 

manter o curso das decisões sobre a interação dos ordenamentos jurídicos nacionais e o 

sistema comunitário nos moldes como é hoje (ou seja, como uma opção a ser tomada caso 

a caso pelos tribunais comunitários). Em 1997, o Parlamento Europeu aprovou a 

“Resolução sobre as Relações entre o Direito Internacional, o Direito Comunitário e o 

Direito Constitucional dos Estados-Membros”, em que a instituição    

14. Calls for a clear statement of the relationship between 

International law and European law to be written into the EC 

Treaty, in terms of the EC being equated with nation states, 

which means that international law is applicable not directly but 

only after it has been declared applicable by an internal legal 

act of the EC or after its substance has been transposed into EC 

legislation; 

Assim, o Parlamento Europeu toma uma clara posição sobre em que termos deve 

transcorrer a relação entre o Direito Comunitário e o Direito Internacional. A análise do 

texto acima torna possível interpretar que uma disposição normativa nos moldes propostos 

não apenas configuraria um adensamento do poder do órgão parlamentar na dinâmica 

institucional europeia, mas também, como nota KLABBERS (2001, p.298), configura um 

claro reconhecimento da dimensão política inerente à relação entre os dois sistemas 

jurídicos. Como não houve qualquer previsão legislativa que contemplasse tal solicitação, 

o caminho tomado tacitamente foi o de continuar prestigiando a via judicial e atribuir às 

cortes a determinação das características da relação entre os ordenamentos comunitário e 

internacional.  Desta forma, a discussão a ser empreendida nas próximas páginas apresenta 

uma nítida dimensão doutrinária e, claro, jurisprudencial. Assim, analisaremos, 

primeiramente, os argumentos atinentes aos dois grandes eixos de compreensão da relação 

                                                 
53

 Com uma preciosa técnica redacional, o art.3.5 do TUE traz que a União contribui para “a rigorosa 

observância e o desenvolvimento do direito internacional, incluindo o respeito dos princípios da Carta das 

Nações Unidas”. 
54

 Cabe ressaltar que art.77-4 do TFUE faz referência ao Direito Internacional em um sentido algo diferente, 

mas de maneira secundária: “4. O presente artigo não afeta a competência dos Estados-Membros no que 

respeita à definição geográfica das respectivas fronteiras, de acordo com o Direito Internacional”. 
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entre as malhas normativas da União Europeia e do Direito Internacional Geral. 

Posteriormente, o tema será analisado tanto de uma perspectiva dogmática clássica, sob o 

signo da dicotomia monismo-dualismo, quanto de um viés mais teórico, com referências à 

teoria funcionalista. Com tal trajeto, pretende-se não apenas aclarar as vicissitudes da 

integração entre o Direito comunitário e o Direito Internacional, mas demonstrar como de 

fato há um espaço para que os ordenamentos influenciem e alterem um ao outro.     

 Como mencionado, o acompanhamento das discussões acerca da relação entre o 

Direito Internacional Geral e o Direito Comunitário Europeu torna possível constatar que 

há duas grandes tradições de depreensão do tema (BESSON, 2008, p.51; KLABBERS, 

2001, p.271). Apesar das diversas e por vezes criativas formulações existentes, pode-se 

filiar as proposições sobre tal assunto ou à tese de que o ordenamento europeu – por meio 

do fortalecimento da noção de autonomia – atingiu um grau de desenvolvimento e 

sofisticação que o emancipa também do Direito Internacional ou, por outro lado, à corrente 

que acredita, reconhecendo os traços particulares da malha normativa da União Europeia, 

que o Direito Internacional é o gênero do qual o Direito Comunitário é apenas um 

exemplar.  

  A primeira das vertentes se utiliza de uma argumentação próxima à afirmação da 

autonomia do Direito da União Europeia em face aos ordenamentos nacionais, parecendo 

sugerir uma indiferenciação entre as questões. Como argumento central de sua opção 

teórica, os defensores da autonomia comunitária também frente ao Direito Internacional 

Geral costumam escorar-se no posicionamento defendido pelo Tribunal de Justiça Europeu 

ao longo dos anos. De acordo com estes autores   

  

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

ha recordado continuamente el carácter propio, nuevo y 

autónomo del derecho comunitario, como un ordenamiento 

legal separado del derecho internacional y del derecho 

nacional, comenzando con la sentencia del Caso Gend and Loos 

en 1963 y Costa V. Enel en 1964 en las cuales los jueces, 

describieron el Tratado de la Comunidad Europea como un 

tratado de naturaleza especial. (AHLF, 2003, p.14). 

 

Deste modo, segundo tais teóricos, haveria uma coerente linha de julgados do tribunal que, 

desde os fundacionais casos Van Gend & Loos e Costa v. Enel, avalizariam a concepção de 

que o Direito Comunitário emancipou-se e cortou os laços que o ligara aos Direitos 

nacionais e ao Direito Internacional, tornando-se uma manifestação jurídica sem paralelo. 

Segundo SCHMID (1998, p.422), dentro deste paradigma conceitual, “International law 

was apparently understood as an enemy of the integration goal of the European 
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Community”. Feita a posteriori, a remissão aos dois casos acima mencionados como 

estandartes da autonomia total do ordenamento europeu parece ignorar a letra dos julgados. 

Se, de fato, em Costa v. Enel há a nítida caracterização do Direito Comunitário como uma 

ordem legal independente, em Van Gend & Loos fala-se expressamente em uma “new legal 

order of International Law”. Os juízes da corte européia pareciam então ter a percepção de 

que o Direito Comunitário era uma malha normativa de Direito Internacional com traços 

de especialidade, bem ao gosto dos autores que compreendem o fenômeno jurídico da 

União Europeia a partir de uma interpretação sistêmica (STADLMEIER, 2005, p.795), 

como veremos abaixo. De forma criativa, SIMMA e PULKOWSKI (2006, p.516) afirmam 

que é possível reconciliar as teses predominantes em cada um dos acórdãos dentro de uma 

mesma perspectiva teórica, mas invertem a argumentação tradicional. Para tais autores, as 

afirmações de que os tratados constitutivos “created its own legal system”, o qual 

“constitutes a new legal order of International Law”, são complementares – e não 

antagonistas
55

. De todo modo, a maior parte da produção jurisprudencial do Tribunal de 

Justiça Europeu sustenta, como veremos, que o Direito da União Europeia é autônomo ao 

Direito Internacional (RICHMOND, 1997, p.385), posição cristalizada no parecer 

consultivo n.1/1991 sobre o Espaço Econômico Europeu. Em tal documento, os membros 

da corte expressaram que, mesmo tendo sido confeccionado nos moldes afeitos a um 

tratado internacional, o então Tratado da Comunidade Econômica Europeia correspondia à 

carta constitucional de um ordenamento jurídico novo
56

.  

 Como mencionado, os tratados constitutivos não apresentam uma disposição 

legislativa específica que aclare em que termos a relação entre o Direito Internacional e o 

Direito Comunitário se estabelece. Em tais textos há algumas menções apenas no tocante a 

aspectos procedimentais para a negociação e a celebração de tratados internacionais, que 

hoje correspondem ao título V do “Tratado sobre o Funcionamento União Europeia”. 
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 Mesmo sendo tendência doutrinária minoritária, há autores que chegam a defender que o Tribunal de 

Justiça Europeu sequer tentou sustentar a autonomia do Direito Comunitário frente ao Direito Internacional 

Geral, sendo suas ações no sentido de apenas sedimentar a separação entre os ordenamentos nacionais e o 

Direito da União Europeia – vide WORMUTH (2004).  
56

 SCHMID (1998, p.423) aprofunda a reflexão sobre os desdobramentos da opinião consultiva n.1/1991: 

“An even stronger indication in this direction might be found in the more recent First EEA Opinion which 

might be understood in the sense that a certain hard core of the treaties could not be changed even by the 

European Legislator. According to this view, the Member States are no longer the uncontested 'masters of 

the Treaty', and the EC is becoming a widely autonomous polity, its law no longer subject to unlimited 

modification or control by the Member States. As a result, the Member States could ensure the EC's respect 

for their Constitutions' limits to integration only collectively through legislative action-namely through those 

treaty modifications the ECl would still allow. If this were actually true, it would indeed mean a definitive 

emancipation of the EC Treaties from international law.” 
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Porém, não houve referência sobre quais os efeitos de tais normas no interior do 

ordenamento comunitário europeu (VAN ROSSEM, 2009, p.12). Assim, também aqui 

coube ao Tribunal de Justiça Europeu o protagonismo no tratamento das vicissitudes da 

relação entre os tratados internacionais e o Direito Comunitário – com especial destaque 

para os casos ERTA
57

, International Fruit Company
58

, Haegeman, Kupferberg e Demirel. 

Por fugir ao escopo desta pesquisa, não empreenderemos uma sistemática abordagem das 

características e das particularidades da dinâmica envolvendo a União Europeia e os 

diversos acordos internacionais
59

, mas destacaremos um ponto primordial para os 

defensores da tese de que o Direito Comunitário é descolado do Direito Internacional 

Geral. Em tal concepção, a análise da práxis comunitária permitiria notar que um acordo 

internacional apenas passa a integrar a malha normativa europeia depois de cumprir certos 

requisitos, denotando a independência entre os dois sistemas jurídicos. Trata-se de uma 

posição controversa
60

, que dialoga com a tradicional dicotomia monismo e dualismo. O 

que é inconteste é que, no acórdão que analisou algumas normas do tratado de associação 

entre a Grécia e a Comunidade (caso Haegeman), havia ficado claro que um tratado 

firmado pelo ente comunitário “form an integral part of the Community legal system”, a 

partir do início da vigência do acordo. Também não havia dúvidas quanto ao sentido da 
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 Em uma controvérsia que opôs Comissão e Conselho sobre o “Acordo Europeu de Transporte Rodoviário” 

(da sigla em inglês ERTA), a corte analisou o alcance do treaty making power da comunidade, reconhecendo 

a “teoria dos poderes implícitos” também no âmbito comunitário europeu.  
58

 Em tal caso, o Tribunal pela primeira vez abordou a questão de uma forma mais ampla e reconheceu a 

possibilidade do reenvio prejudicial ser utilizado em questões envolvendo tratados celebrados pela instituição 

comunitária.  
59

 Para tanto, vide FAUSTO DE QUADROS (2008, p.369-86). 
60

 Esta argumentação não esgota a complexa realidade dos tratados firmados pela União com terceiros 

Estados ou com Organizações Internacionais, chegando a ser amplamente refutada. FAUSTO DE 

QUADROS (2008, p.371), em sentido frontalmente oposto, afirma que “Os tratados concluídos pela 

Comunidade vigoram na ordem interna comunitária sem a necessidade de qualquer recepção expressa. 

Obrigam, portanto, desde a data da sua entrada em vigor, tanto a Comunidade como os Estados-membros, 

sem a necessidade, quanto a estes, de qualquer ato nacional de ratificação ou de aprovação (...) Daqui é 

possível concluir-se pela adoção, pelo Tribunal, na matéria, de uma concepção monista das relações entre o 

Direito Comunitário e o Direito Internacional” – posições semelhantes apresentam VAN ROSSEM (2009, 

p.13-4) e SCHÜTZE (2007, p.4-6). Também CHALMERS, DAVIES e MONTI (2010, p.285 e p.652-53) 

concordam que os tratados internacionais celebrados pela União tenham efeito direto, mas acrescentam que 

esta característica não pode ser extrapolada para todos os acordos firmados, restando ser analisada no caso 

concreto (neste sentido, o exemplo que os autores apresentam sobre a conflituosa relação entre a ordem 

jurídica comunitária e os principais documentos normativos do comércio internacional é extremamente 

ilustrativo). Há ao menos uma grande distinção de pressupostos nas formulações apresentadas por AHLF em 

comparação com as teses esposadas pelos outros autores mencionados nesta nota. No primeiro caso, as 

condições para a negociação e celebração dos tratados já demonstrariam uma certa marcha procedimental 

para a incorporação dos acordos ao ordenamento comunitário. Já no segundo, tais regras seriam condições 

para a própria celebração do tratado e não para a verificação de seus efeitos.  Mesmo havendo uma sensível 

alteração, por parte da formulação atual do art. 218 do TFUE, nas circunstâncias e exigências para a 

celebração de tratados, tais mudanças, uma vez que não estabelecem um procedimento posterior de recepção 

dos tratados (nos moldes dos regimes democráticos nacionais, por exemplo), não parecem credenciar a 

posição de AHLF (2003, p.18) neste ponto. 
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decisão Kupferberg ao falar que os Estados-membros devem cumprir o que for acordado 

pela entidade comunitária por meio de tratados com terceiros Estados, respeitando a 

produção dos efeitos de tais documentos
61

. O problema ocorre com relação à sentença 

Demirel que, para a corrente aqui tratada,   

si bien no rectifica expresamente lo dicho en la sentencia 

Kupferberg coloca las cosas en su sitio. Al señalar que los 

acuerdos celebrados por la Comunidad no vinculan a los 

Estados miembros en virtud del derecho internacional, sino 

únicamente a resultas de su incorporación al derecho 

comunitario y como parte integrante de este ordenamiento. 

(AHLF, 2003, p.21) 

 

Como mencionado, os desdobramentos da incorporação dos tratados internacionais 

pelo Direito Comunitário são variados e instigantes. Podemos exemplificá-los, sem 

pretensões exaustivas, a) no fato, esquecido pela doutrina, de que os tratados, 

independentemente da necessidade de internalização, não entrarem no ordenamento 

comunitário com supremacia sobre o Direito da União (pelo menos não quanto às normas 

de Direito Comunitário primário), nos moldes verificados na ascendência da malha 

normativa da União Europeia sobre os ordenamentos nacionais – o que invalida uma série 

de tentativas de aproximação entre os dois fenômenos; b) na discussão sobre a 

possibilidade de alguns tratados, mesmo que recepcionados no ordenamento comunitário 

sem apresentarem efeito direto, serem dotados de efeito indireto, ou seja, subordinando as 

normas abaixo do seu estrato normativo a uma interpretação harmônica ao seu texto 

(SCHÜTZE, 2007, p.6-8); c) na possibilidade de um tratado internacional, mesmo não 

tendo sido assinado pela União, ser utilizado como referência para o controle de legalidade 

de uma norma de Direito Comunitário derivado
62

; entre inúmeros outros. Contudo, o que 

interessa neste momento do texto é realçar o principal (e mais polêmico) dos argumentos 

normalmente avençados em favor da autonomia do Direito da União Europeia frente ao 
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 A controvérsia central existente no caso Kupferberg era quanto à aplicação de um imposto alemão sobre o 

vinho importando de Portugal, sendo que tal disposição se antepunha ao disposto no Acordo de Livre 

Comércio entre a Comunidade e Portugal (antes da entrada do país ibérico no bloco). Assim, era necessário 

aclarar se e em que termos a disposição do tratado prevaleceria sobre o dispositivo normativo alemão.     
62

 “Para além do efeito directo das normas de acordos internacionais, a jurisprudência comunitária também 

reconhece a inaplicabilidade de normas de direito derivado comunitário desconformes ao direito 

internacional público. Neste particular, veja-se, por exemplo, o acórdão de 10 de Janeiro de 2006, IATA(15), 

em que estava em causa a aplicação da Convenção de Montreal para a unificação de certas regras relativas ao 

Transporte Aéreo Internacional face ao Regulamento (CE) n.º 261/2004, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de Fevereiro de 2004, que estabelece normas comuns para a indenização e a assistência aos 

passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável 

dos voos — no qual não foi, no entanto, encontrado qualquer conflito entre as normas da Convenção de 

Montreal e o Regulamento” (CADETE, 2009, p.306). Ainda relacionado a este tema, ver duas notas abaixo. 
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ordenamento internacional geral: as normas internacionais só produziriam efeitos se 

fossem recepcionadas pelo Direito Comunitário
63

 (AHLF, 2003, p.14-5). 

Mesmo que se desconsidere a posição acima, assumindo-se que normas 

internacionais não precisem de procedimentos de recepção no ordenamento comunitário, 

ainda é possível argumentar em prol da autonomia do Direito da União Europeia frente ao 

Direito Internacional Público. Isto ocorre porque, na análise da jurisprudência europeia, 

pode-se notar a ocorrência de um controle a priori da legalidade “comunitária” de normas 

internacionais. Apesar de a principal corte do projeto de integração afirmar que apenas 

analisa dispositivos normativos de Direito Internacional na medida em que eles se tornem 

normas comunitárias (BROBERG, 2009, p.374), há situações em que o Tribunal de Justiça 

Europeu desempenha a função de controle antes de tal entrada, ainda que de maneira 

contida
64

. Portanto, pode-se argumentar que se o judiciário da União Europeia determina 

os termos e o alcance do Direito Internacional na esfera comunitária, há uma demonstração 

de controle da aplicação do regramento internacional. Deste modo, como caberia ao 

Tribunal de Justiça Europeu fazer tal avaliação de forma peremptória, haveria um 

descolamento do sistema jurídico comunitário em relação ao Direito Internacional geral. O 

fato de o artifício do reenvio prejudicial poder ser empregado para viabilizar tal controle 

reforçaria o caráter independente do sistema jurídico europeu, já que a atuação preliminar 
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 Ver, além da nota de rodapé 48, o texto de UERPMANN (2003) em que se discute a incorporação do 

Direito Internacional no Direito Comunitário. A partir da constatação de que “the classical mechanism of 

compliance with an international treaty is accession” (UERPMANN, 2003, p.7), o autor passa a analisar 

outras formas de incorporação.  
64

 Até o advento do art.267 do TFUE, não havia previsão de que o judiciário europeu analisasse, por meio do 

reenvio prejudicial, dispositivos normativos internacionais – apesar de o Tribunal de Justiça Europeu já 

desempenhar tal função anteriormente. É possível até empreender uma rápida sistematização desta prática, 

seguindo BROBERG (2009). De acordo com tal autor, o reenvio prejudicial pode ser aplicado para que a 

Corte se pronuncie sobre a) tratados celebrados pela União Europeia com terceiros Estados; b) acordos 

mistos, em que tanto os Estados-membros quanto a União fazem parte do tratado pelo lado comunitário, uma 

vez que o tema do documento seja de competência compartilhada entre tais entes; c) decisões de 

organizações internacionais da qual a União Europeia faça parte (para o caso de organizações em que a 

União não seja parte, vide as discussões sobre a sentença Kadi), conforme exposto nos julgados Sevince e 

Deutsche Shell; d) tratados internacionais que a Comunidade não seja parte, mas sim os seus Estados-

membros, e que se insiram em uma área de atuação que passou a ser de competência do ente comunitário – 

também sobre este tema, consultar CHALMERS, DAVIES e MONTI (2010, p.652). Como o papel reservado 

às normas costumeiras será visto abaixo, falta o comentário sobre a eventualidade do judiciário europeu se 

pronunciar sobre a pertinência de normas do Direito Internacional Geral, afinal, “Nevertheless, in certain 

particular situations the European Court of Justice may find it necessary to engage on an interpretation of 

an international law agreement which —strictly speaking — does not qualify as Community law” 

(BROBERG, 2009, p.365). Isto aconteceu nos casos Orkem e Hoechst, em que o Tribunal de Justiça Europeu 

teve que decidir se alguns atos comunitários desafiavam as disposições da “Convenção Europeia de Direitos 

dos Homens e das Liberdades Fundamentais”. Apesar de os dois casos terem sido perpetrados por meio de 

actions for annulment, é possível estender a sua pertinência às situações que exijam o reenvio prejudicial – 

até porque a redação dada pelo novel art.267 do TFUE apenas fala sobre a competência da Corte para se 

pronunciar sobre “tratados internacionais”, sem maiores especificações. 
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dos seus juízes delimita quais e com que efeitos uma norma internacional passaria pela 

porta de entrada comunitária. A autonomia do Direito da União Europeia em razão do 

Direito Internacional Público estaria, assim, extremamente ligada ao papel exercido pelo 

Tribunal de Justiça Europeu.   

Em contraposição ao exposto nas últimas páginas, há uma outra forma de 

compreensão da relação entre o Direito Internacional geral e o Direito Comunitário 

Europeu. Para esta segunda percepção, há um claro liame entre os dois ordenamentos, 

passível de ser demonstrado pelo regate histórico, pelas evidências fáticas ou pelas 

formulações teóricas. Enquanto a abordagem de matiz teórico produz uma melhor recepção 

se empreendida após o debate sobre os limites da dicotomia monismo-dualismo na relação 

entre o Direito Internacional Publico e o Direito da União Europeia, os demais não 

encontram momento mais propício para a sua apresentação.   

Junto com o princípio da interpretação consistente, os princípios do efeito direto e 

da primazia do Direito Comunitário são, como discutido neste item, os esteios da noção de 

autonomia do ordenamento da União Europeia. Embasando sobretudo as teses de 

independência em relação aos ordenamentos nacionais, tal binômio conceitual 

correspondeu ao cerne da retórica sobre um caráter sui generis da malha normativa do 

projeto de integração da Europa (PEROTTI, 2004, p.192-93). Contudo, cabe notar que o 

ineditismo reputado ao ordenamento autônomo da União Europeia deve ser considerado 

em razão da sua escala e do seu alcance, mas não quanto ao particularismo de seus 

fundamentos principiológicos. Neste ponto, são inegáveis as loas que o sistema jurídico 

comunitário deveria render ao Direito Internacional Público. Isso porque, já na década de 

1920, as noções de efeito direto e de supremacia sobre o direito nacional já se faziam 

presente tanto nos estudos internacionalistas (STADLMEIER, 2005, p.795) – 

especialmente pela pena de Hans Kelsen –, quanto na atividade dos órgãos judiciais 

(LEBEN, 1998, p.297) – graças, por exemplo, às opiniões consultivas da Corte Permanente 

de Justiça Internacional sobre a situação de Danzig. Cabe notar que este evidente lastro de 

Direito Internacional presente no sistema jurídico da União Europeia não pode ser 

compreendido como algo que se perdeu com a marcha das décadas em razão do 

desenvolvimento do corpo normativo comunitário, vide o testemunho dos sucessivos 

processos de confecção e viabilização dos tratados constitutivos
65

.  
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 Aprofundando esta linha de pensamento, o Relator Especial da Comissão de Direito Internacional da ONU, 

Gaetano Arangio-Ruiz , comentou sobre os tratados constitutivos do projeto comunitário europeu:  

“Considerados desde fuera, o sea, desde el punto de vista del derecho internacional general, esos tratados 
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Um dos argumentos utilizados em prol da dissociação entre o Direito Internacional 

Público e o Direito Comunitário Europeu é, conforme vimos, a afirmação de que uma 

norma internacional precisaria de ato formal que a incorporasse ao ordenamento da União 

Europeia. A análise da relação entre as normas costumeiras de Direito Internacional e o 

sistema jurídico comunitário, porém, não permite avalizar tal constatação sem mitigações. 

Desta feita, cabe fazer uma distinção entre a possibilidade de os costumes internacionais 

vincularem a União Europeia como sujeito de Direito Internacional
66

, tema 

doutrinariamente pacífico (FAUSTO DE QUADROS, 2008, p.387; WOUTERS, VIDAL, 

2007, p.11; KLABBERS, 2001, p.288), e a questão da inserção das normas costumeiras 

internacionais no arcabouço normativo da União Europeia, esta sim uma seara densamente 

polêmica
67

. No primeiro caso, o corpo de normas costumeiras de Direito Internacional 

regula a instituição comunitária, exceto na eventualidade de a União Europeia exercer uma 

oposição persistente – um marco jurisprudencial neste sentido foi o caso Poulsen & Diva, 

que teve em seu horizonte o debate sobre se a Comunidade estaria submetida aos ditames 

                                                                                                                                                    
no difieren esencialmente de los demás tratados. Siguen estando sujetos a todas las normas del derecho de 

los tratados. No se hace abstracción del elemento de reciprocidad y ni siquiera la elección de los Estados 

contratantes de convertirse en miembros de una «comunidad» puede considerarse —en derecho 

internacional— irreversible (por lo menos mientras esos Estados conserven la condición de entidades 

soberanas y no se logre la plena integración jurídica)” (ARANGIO-RUIZ, 1996, p.40). Ainda sobre tal 

reflexão e esclarecendo o seu desacordo com a tese sobre a total autonomia do Direito Comunitário frente ao 

Direito Internacional, o mesmo autor aclara que “Parece que de ello se sigue que el sistema de la Comunidad 

no constituye realmente un régimen «autónomo », por lo menos por lo que respecta a las contramedidas. La 

idea de que a los Estados miembros les resulte jurídicamente imposible recurrir en última instancia a las 

posibilidades que ofrece el derecho internacional general no parece verdaderamente justificada, al menos 

desde el punto de vista del derecho internacional general. Como ha dicho White, este tipo de afirmación 

parece apoyarse más en consideraciones políticas que en un razonamiento jurídico” (ARANGIO-RUIZ, 

1994, p.80). 
66

 Em um sentido mais amplo, ESTÉVEZ afirma que a mera sujeição da União às normas de Direito 

Internacional Público (não necessariamente apenas aos costumes) já configuraria um forte laço entre os 

sistemas jurídicos comunitário e internacional. “El Derecho Comunitario Europeo está sujeto al Derecho 

Internacional Público universal o general (aplicable a todos los sujetos internacionales en tanto que su 

formación responde al acuerdo general de éstos) en la misma medida en que lo están los sujetos 

internacionales (Estados y organizaciones internacionales), ya que éste se impone a sus destinatarios sin 

necesidad de una disposición de sumisión expresa al Derecho Internacional Público universal. La 

imposición de dicho Derecho Internacional Público universal viene determinada en el propio Derecho 

Internacional Público universal y no por los ordenamientos jurídicos estatales o de organizaciones 

internacionales. En consecuencia, com independencia de la inexistencia de una disposición de sumisión 

comunitaria, el Derecho Comunitario Europeo está sujeto al Derecho Internacional Público universal” 

(ESTÉVEZ, 2004, p.9). 
67

 Ainda que WOUTERS e VIDAL (2007, p.11-12) comentem outras duas situações de extrema pertinência 

sobre a dinâmica entre costumes de Direito Internacional Público e a ordem comunitária europeia, 

analisaremos precipuamente a distinção trazida acima. A dupla de hipóteses trazida por tais autores refere-se 

a) à adstrição da União Europeia às normas costumeiras sobre o regime de confecção e interpretação de 

tratados internacionais, codificadas na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, uma vez que 

tal instituição, por motivos óbvios, não faz parte de tal acordo; b) à eventualidade de recurso ao costume 

internacional para lidar com eventuais lacunas do Direito Comunitário, algo apenas plausível sob certas 

condições – conforme afirmado nos julgados Micheletti e Comissão vs. Reino Unido (1991).        
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do Direito Internacional do Mar, enquanto expressão do direito costumeiro
68

. Já no tocante 

à questão da entrada de normas consuetudinárias de Direito Internacional no sistema 

comunitário, é possível reconhecer certa flutuação de posições doutrinárias, certamente 

influenciada pelo impreciso posicionamento do Tribunal de Justiça Europeu. No principal 

julgado sobre esta temática, conhecido como sentença Racke
69

, a corte parecia caminhar 

para uma resolução em que admitia o efeito direto das normas consuetudinárias 

internacionais no Direito Comunitário (WOUTERS, VIDAL, 2007, p.11):          

Além disso, as competências da Comunidade devem ser 

exercidas com respeito pelo direito internacional. Por 

conseguinte, esta é obrigada a respeitar as regras do direito 

internacional consuetudinário quando adopta o regulamento 

que suspende as concessões comerciais concedidas por um 

acordo ou ao abrigo de um acordo que celebrou com um país 

terceiro.  

Segue-se que as regras do direito internacional 

consuetudinário relativas à cessação e à suspensão das 

relações convencionais em virtude de uma alteração 

fundamental de circunstâncias vinculam as instituições da 

Comunidade e integram a ordem jurídica comunitária.  

(...) 

Nestas condições, não se pode recusar a um interessado, quando 

nos tribunais invoca direitos que retira directamente de um 

acordo com um país terceiro, a possibilidade de pôr em causa a 

validade de um regulamento que, ao suspender as concessões 

comerciais concedidas por esse acordo, o impede de dele se 

prevalecer e de invocar, para contestar a sua validade, as 

obrigações que decorrem das regras do direito consuetudinário 

internacional que regulam a cessação e a suspensão das relações 

convencionais. 

 

Entretanto, os desdobramentos da sentença acabaram por prestigiar uma argumentação que 

apresenta  outra abordagem para a solução do caso concreto:  

 

Todavia, em virtude da complexidade dessas regras e da 

imprecisão de algumas noções a que se referem, o controlo 

jurisdicional deve necessariamente, em especial no âmbito do 

processo de reenvio prejudicial de validade, limitar-se à questão 

de saber se o Conselho, ao adoptar o regulamento de suspensão, 

cometeu erros manifestos de apreciação quanto às condições de 

aplicação dessas regras. 
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 “As the Court suggested in Poulsen & Diva and somewhat later in Mondiet, the law of the sea is generally 

binding on the Community; as the Court hinted in France v. Commission, the general rules of responsibility 

in international law apply to the Community (…) the Community is bound by the customary law of treaties” 

(KLABBERS, 2001, p.288). Com base em Kramer e Comissão v. Reino Unido, FAUSTO DE QUADROS 

(2008, p.387) versa sobre o mesmo tema com posição semelhante. 
69

 Outro caso em que há o claro questionamento do efeito direto de normas costumeiras de Direito 

Internacional na ordem comunitária é o caso OPEL Austria v. Council, que aborda o tema do alcance interno 

das práticas consuetudinárias do Direito dos Tratados – notadamente o princípio da boa-fé.   
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Assim, “the presence of another treaty in the background allowed the courts to approach 

the matter through the backdoor” (KLABBERS, 2001, p.289), evitando a prolação do 

alcance direto das normas costumeiras de Direito Internacional na realidade juridica 

comunitária. Entretanto, é de grande valia notar que, in abstracto, o Tribunal pareceu 

admitir a possibilidade de um dispositivo de Direito Comunitário ser afastado por conta de 

uma inadequação com um costume internacional. Assim, se a tese acima esposada  

angariar um maior reconhecimento doutrinário e um aprofundamento jurisprudencial, tal 

opção provavelmente corresponderá a uma barreira considerável aos defensores da 

completa independência entre Direito Costumeiro e ordenamento internacional. Por ora, 

cabe apenas constatar que “the reception of customary international law in the Community 

legal order, then, remains a problematic area” (KLABBERS, 2001, p.289). 

Um segundo fator que permite compreender melhor a relação entre o ordenamento 

comunitário e o Direito Internacional Público diz respeito à acolhida que as normas de ius 

cogens internacional encontram no Direito da União Europeia. FAUSTO DE QUADROS 

(2008, p.387) é enfático ao afirmar que, na ordem jurídica do projeto de integração, as 

normas cogentes de Direito Internacional predominam sobre as normas comunitárias. 

ESTÉVEZ (2004, p.11) aprofunda esta percepção, trazendo inclusive que a existência de 

um eventual ius cogens regional estaria adstrita à compatibilidade com os ditames do 

núcleo inderrogável do Direito Internacional. Ainda que não seja um dos pontos centrais 

das preocupações doutrinárias dos teóricos da área, o debate sobre o alcance das normas de 

ius cogens internacional em outros sistemas jurídicos parece encontrar uma maior 

ressonância junto aos estudiosos do fenômeno comunitário do que entre os teóricos 

envolvidos com a realidade jurídica nacional
70

. Além das formulações ultimadas na senda 

acadêmica, a atenção despendida pelos operadores jurídicos à questão da eficácia dos 

dispositivos de ius cogens de Direito Internacional Público no seio comunitário (algo 

notável, por exemplo, no caso Kadi) torna difícil sustentar o discurso de uma autonomia 

total da malha legal da União Europeia.        

Outro dos pontos interessantes para cunhar a existência de laços entre o Direito 

Internacional Público e o Direito da União Europeia refere-se ao debate sobre os limites de 
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 Na tradição luso-brasileira, por exemplo, as referências a tal tema, quando existem, são genéricas e 

introdutórias. Assim, “Note-se que a ordem pública internacional é um conceito que tem de ser densificado e 

concretizado de acordo com os princípios básicos do ordenamento constitucional português” (CANOTILHO, 

2002, p.816). Da mesma forma, “Quanto ao diálogo entre a Constituição material global e a Constituição 

nacional, essa é tarefa para o novo constitucionalismo brasileiro que vai dando mostras de passar por um 

processo mutacional de grande significação” (CLÉVE, 2006, p.313). 
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aplicação das normas comunitárias em virtude da Carta da Organização das Nações Unidas 

(ONU). Mesmo que a União Europeia não faça parte da organização, o caráter 

constitucional da carta e o fato de todos os Estados-membros da União integrarem a 

organização internacional promovem a sujeição do ente comunitário, enquanto dotado de 

personalidade jurídica. A discussão passa a ser se os dispositivos normativos de Direito 

Comunitário podem ser eventualmente mensurados tomando como referência a Carta da 

ONU, o que nos parece possível
71

, a despeito de incomum, uma vez que “la obligación 

general de hacer prevalecer la Carta es superior a las obligaciones derivadas del Derecho 

Comunitario Europeo, que tienen un carácter especial” (ESTÉVEZ, 2004, p.13). Um 

desdobramento imediato desta linha de pensamento é a questão do papel reservado às 

resoluções do Conselho de Segurança da ONU no seio do Direito Comunitário. De toda 

forma, o tratamento geral dado às resoluções de organizações internacionais frente ao 

ordenamento comunitário
72

 reforça o argumento sobre a possibilidade de a Carta da ONU 

servir de baliza às normas do sistema jurídico da União Europeia
73

. 

Empreendida nas últimas páginas, a exposição de duas linhas claras de depreensão 

sobre a relação entre o Direito Internacional Público e o Direito da União Europeia permite 

uma interpretação para além do conflito argumentativo. Como visto, os pontos elencados 

revelam a presença de uma dupla de correntes distintas, em que ou o ordenamento 

comunitário europeu é tido como um corpo normativo emancipado totalmente do Direito 

Internacional tradicional ou a malha jurídica da União Europeia é compreendida como 

articulada com o sistema do Direito Internacional Público. Assim, mais do que aclarar 

sobre  quais opções metodológicas uma análise sobre o tema pode filiar-se, a bifurcação de 

posicionamentos fornece um caráter revelador. Isto foi constatado pelo já mencionado 

relator especial da Comissão de Direito Internacional da ONU, ARANGIO-RUIZ, ainda no 

início da década de 1990: 
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 Com posicionamento contrário, ver UERPMANN (2003, p.6) 
72

 “Por sua vez, quando a própria comunidade é membro da organização em causa, o Tribunal de Justiça já 

foi da opinião de que os atos unilaterais da organização internacional são diretamente aplicáveis na ordem 

jurídica comunitária. Foi o que ele decidiu no parecer sobre o caso do Fundo Europeu sobre imobilização da 

navegação interior no Reno e mais recentemente, no caso Sevince” (FAUSTO DE QUADROS, 2008 p.286). 
73

 Em um exercício de especulação, é possível até avençar se, dado o fato de os tratados internacionais de que 

a União é parte entrarem no ordenamento comunitário entre o Direito Originário e o Direito Secundário, a 

Carta das Nações Unidas não poderia ser utilizada como instrumento de questionamento dos próprios 

tratados constitutivos – dada a prevalência estipulada no art. 103 da Carta de São Francisco.  De fácil 

compreensão de uma perspectiva internacionalista, tal reflexão encontra fortes limitações práticas se 

empreendida a partir de um enfoque comunitário (como, por exemplo, no tema sobre a eventual competência 

do judiciário europeu para fazer, com base na Carta da ONU, o controle de legalidade do zênite da ordem 

jurídica da União Europeia).    
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Generalmente, los autores especializados en el derecho de la 

Comunidad tienden a considerar que el sistema constituye un 

régimen «autónomo», mientras que los especialistas del derecho 

internacional público muestran una tendencia a argüir que los 

tratados que establecen la Comunidad no difieren 

verdaderamente de los demás tratados. (ARANGIO-RUIZ, 

1996, p.40). 
  

Anos depois, SIMMA e PULKOWSKI (2006) aprofundaram tal entendimento, 

colocando em perspectiva o papel do analista e, consequentemente, as limitações inerentes 

ao enfoque eleito. Ao comentarem sobre os dois modos de entendimento da complexa 

realidade contemporânea do fenômeno jurídico internacional, tais autores notaram a 

existência tanto de uma visão particularista quanto de uma abordagem universalista. 

Dependendo do alinhamento eleito, o pesquisador tenta esgotar seu objeto de estudo tendo 

como ponto de partida uma análise do fenômeno jurídico internacional como um todo ou 

empreende uma minucioso esquadrinhamento das características do regime jurídico 

autônomo escolhido (como o Direito do Comércio Internacional, o Direito Internacional 

dos Direitos Humanos ou, no nosso caso, o Direito Comunitário Europeu), situando-o 

posteriormente em relação ao Direito Internacional geral (SIMMA; PULKOWSKI, 2006, 

p.506).   

 

‘Universalist’ public international lawyers perceive special 

regimes as integral parts of a larger international system, while 

their ‘particularist’ colleagues view the international system 

through the prisms provided by a particular regime. The 

‘system-oriented model’ (i.e., the universal approach) tends to 

lead the observer into a position that exaggerates the impact of 

the system upon the particular regimes and, conversely, 

discounts the impact of the regimes on the system. The regime 

model, on the other hand, avoids an inaccurate homogenization 

that may flow from the systemic focus. However, it may also 

lead to the opposite type of distortion – a marked exaggeration 

of the differences among sub-systemic actors and a certain 

blindness to their common systemic construction. (SIMMA; 

PULKOWSKI, 2006, p.506).   

  

A constatação acima feita é importante pois chama atenção sobre os limites das 

teses debatidas neste item e auxilia a explicar porque algumas análises tendem a prestigiar 

certos traços característicos em detrimento de outros. No tocante a esta pesquisa, apesar de 

se valer da perspectiva universalista por meio de um enfoque sistêmico, tal alerta joga luz 

sobre o sentido de algumas disposições “particularistas”, permitindo um estudo ciente da 

pluralidade doutrinária do tema. Esta consciência é especialmente importante frente à 

tentativa que faremos na sequência, qual seja, a de aclarar teoricamente o locus ocupado 

pelo Direito Comunitário no panteão do fenômeno jurídico transnacional.   
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1.2.3 – A compreensão do locus do Direito da União Europeia em um contexto 

de pluralismo jurídico  

  

Via de regra, as abordagens da relação entre o Direito da União Europeia e o 

Direito Internacional remetem à oposição entre os paradigmas do monismo e do dualismo 

jurídicos – um dos mais profícuos, longevos e tradicionais debates da ciência do Direito 

Internacional. Em verdade, a utilização dos clássicos arcabouços monista e dualista para 

explicitar a relação entre o Direito Internacional Público e o ordenamento comunitário é 

normalmente feita na esteira da aplicação de tais teorias à relação entre a malha jurídica 

continental e os sistemas jurídicos nacionais
74

. Assim, a discussão ganha contornos de um 

verdadeiro cartograma jurídico, valendo-se frequentemente da remissão ao pensamento 

kelseniano – um dos mais vigorosos aparatos conceituais da reflexão teórica do Direito – 

como método
75

.      

  Por si só, a tentativa de discutir a abordagem do Direito Internacional empreendida 

por Hans Kelsen é tão estimulante quanto desafiadora, como enuncia RIGAUX (1998, 

p.325). Transmutá-la à realidade jurídica do projeto comunitário europeu, portanto, 

apresenta dificuldades de monta considerável, como os entraves oriundos das 

peculiaridades institucionais da União Europeia ou as imprecisões advindas da evolução da 

própria reflexão kelseniana ao longo das décadas. Por outro lado, tal empreendimento 

parece de fato cativante, como dão prova as diversas tentativas doutrinárias nesse sentido. 

Sem pretensões exaurientes, há de se fazer uma sucinta exposição das características gerais 

dos apontamentos de Hans Kelsen sobre a dicotomia monismo-dualismo, uma forma de 

estabelecer os marcos conceituais dos próximos parágrafos. De modo breve, é possível 

notar que a concepção monista defende que o Direito Internacional e os ordenamentos 

nacionais são expressões do mesmo fenômeno, o que impediria a ocorrência de 

contradições entre normas dos respectivos âmbitos
76

. No seio da tradição monista, porém, 
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 Entre outros autores que se valem desta prática, destacamos SCHIMD (1998, p.428) e WEYLAND (2002, 

p.32).  
75

 Mesmo que por vezes empregada com diferenças de interpretação, de enfoque ou mesmo de aceitação, a 

herança dos escritos de Hans Kelsen sobre a dicotomia monismo-dualismo parece ser incontornável no 

debate sobre a aplicação da dualidade à relação entre Direito Comunitário Europeu e Direito Internacional. 

Neste sentido, pode-se elencar, apenas a título exemplificativo, os textos de   

WEYLAND (2002), RICHMOND (1997), LEBEN (1998), SCHMID (1998) e MACCORMICK (1995).     
76

 “A relação entre o Direito Internacional e a norma da ordem jurídica estadual dita contrária ao Direito 

Internacional é a mesma que existe entre uma constituição estadual que – v.g., no seu elenco dos direitos 
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os teóricos divergem sobre a primazia do Direito nacional ou do Direito Internacional 

(KELSEN, 1984, p.443). Apesar de se alinhar a esta última corrente, vale mencionar que 

Kelsen faz uma interessante ressalva a tal discussão, alertando que opção dos autores pelo 

monismo com supremacia estatal ou pelo monismo de supremacia internacional 

normalmente é teleológica, respondendo a imperativos e interesses práticos: 

As duas teorias monistas podem ser aceitas ou rejeitadas em 

face de quaisquer estipulações empiricamente apresentadas pelo 

Direito nacional ou internacional positivo – precisamente por se 

tratar de hipóteses epistemológicas que não carregam quaisquer 

inclinações quanto a este aspecto. (...) Do ponto de vista da 

Ciência do Direito, a escolha entre as duas hipóteses é 

irrelevante. Mas, do ponto de vista da ideologia política, a 

escolha é importante, já que está ligada à idéia de soberania 

(KELSEN, 2000, p.551). 

 

A tradição dualista, por seu turno, acredita que um sistema jurídico nacional é expressão 

completamente alheia ao corpo normativo internacional, “ordens jurídicas distintas uma da 

outra e independentes uma da outra” (KELSEN, 1984, p.439), a ponto de um dispositivo 

do Direito Internacional apenas poder produzir seus efeitos em um âmbito nacional se 

recepcionada pelo ordenamento correspondente. Nesta acepção, as duas esferas do Direito 

apresentariam distintos destinatários e matérias, sendo simultaneamente válidas (KELSEN, 

2000, p.517). Em tais termos, a posição dualista almejaria o estabelecimento de, no jargão 

do autor, uma relação de independência mútua.   

 Feita a menção ao repertório teórico a balizar a opção dualista e a vertente monista, 

há de se comentar como a dicotomia se apresenta na práxis da intersecção entre o Direito 

Nacional, o Direito Comunitário Europeu e o Direito Internacional. Comecemos pelos dois 

primeiros. Como apresentado pelo resgate das proposições de Hans Kelsen acima 

desenvolvido, é possível considerar que a interação entre o Direito Comunitário Europeu e 

as manifestações jurídicas nacionais possa potencialmente ser explicada por três modelos 

distintos: a) o monismo com supremacia do Direito nacional; b) o monismo com 

predomínio do Direito Comunitário e c) o dualismo jurídico. Inicialmente, vale mencionar 

a considerável resistência encontrada pela tentativa de esgotar as vicissitudes da dinâmica 

entre o ordenamento nacional e o Direito da União Europeia por meio de um modelo que 

prestigie a ordem estatal. O fato de a construção do discurso da autonomia do Direito 

Comunitário – sistematizado anteriormente por esta pesquisa – ter alcançado alta acolhida 

junto à jurisprudência e à maior parte da doutrina inviabiliza, na prática, o sucesso de uma 

                                                                                                                                                    
fundamentais – determina o conteúdo de futuras leis e uma lei que ofenda os direitos fundamentais e que é, 

portanto, inconstitucional” (KELSEN, 1984, p.441). 
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argumentação monista com supremacia estatal. Isso não significa que tal corrente careça de 

apontamentos interessantes, como demonstram i) o debate sobre o alcance das normas 

comunitárias frente a um caso de confronto sistêmico entre o Direito da União Europeia e 

os dispositivos jurídicos estatais
77

 (algo ensaiado, por exemplo, no primeiro semestre de 

2011 pelas ameaças nacionais ao “Acordo Schengen”); ii) a alegação de que um 

predomínio da malha normativa nacional sobre o Direito Comunitário poderia auxiliar no 

combate à fenda democrática do projeto de integração, reforçando a sua legitimidade
78

. 

Conforme explicitado, a tese de um monismo com supremacia do ordenamento 

comunitário é extremamente popular na práxis jurídica do continente. A jurisprudência do 

Tribunal de Justiça Europeu, como esperado, defende com entusiasmo a abordagem do 

“monismo comunitário”, uma forma de a entidade tentar reforçar sua afirmação como uma 

espécie de corte suprema da ordem jurídica europeia (BROBERG, 2009, p.388). Devido ao 

fato de grande parte da formulação monista com predomínio comunitário compartilhar da 

matriz teórica da retórica autonomista do Direito Comunitário (já explicitada nesta 

pesquisa) não empreenderemos uma nova exposição desse elenco. No tocante às críticas a 

esta concepção, porém, cumpre ao menos pontuar uma indagação frequente relacionada à 

gênese da propalada supremacia do Direito da União Europeia: como pode-se avençar a 

superioridade do Direito Comunitário, que “would presuppose that the European 

Community was created (ideally by some sort of pouvoir constituant) as a federal polity” 

(SCHMID, 1998, p.432), em face às características de origem e desenvolvimento 

comunitários (notadamente um processo gradual de constitucionalização jurisprudencial)? 

Há alguns autores que tentam responder a esta e a outras críticas do cenário jurídico 

europeu atual pela defesa de uma perspectiva dualista na convivência entre o Direito 

Comunitário e os ordenamentos nacionais – vide, por exemplo, WEYLAND (2002, p.27-

8). Para tal concepção, cada uma das malhas jurídicas existentes na Europa apresenta sua 

própria norma fundamental, não havendo conflitos entre as referidas ordens. Assim, em 

sua formulação inicial, MacCormick traz que        

 
There is no compulsion to regard “sovereignty” or even 

hierarchical relationships of super-ordenation or subordination, 

as necessary to our understanding of legal order in the complex 

interaction of overlapping legalities which characterizes our 

                                                 
77

 “European Community Law would not be able to take precedence over national law in cases of hard 

conflict. For this reason, only 'nationalized EC law', i.c., EC law compatible with the criteria of validity of 

national law and therefore applied by national administrations, would be effective” (SCHMID, 1998, p.430). 
78

 “This interpretation is alleged to have the further advantage that it allows for the use of the potentials of 

democratic legitimacy of the nation states for the European Community ” (SCHMID, 1998, p.430). 
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contemporary Europe, especially within the European 

Community (MACCORMICK, 1993, p.9).     

 

 O debate teórico sobre a pertinência e a utilidade das tradições monista e dualista 

tem o seu tom elevado ao se deparar com o tema da articulação do Direito Comunitário 

Europeu com o Direito Internacional. Não apenas os doutrinadores brandem argumentos 

conflitantes, como a própria postura do Tribunal de Justiça Europeu é errática 

(KLABBERS, 2001, p.293). Para não incorrermos em uma nova análise da evolução 

jurisprudencial da referida corte, basta mencionar que o tribunal por vezes se vale de 

argumentos monistas para recepcionar normas internacionais com efeito direto e por vezes 

suscita tintas dualistas para aparar seus julgados que não sigam esta direção
79

. Ainda que 

pareça haver um movimento de fortalecimento da vertente dualista nos julgados do 

Tribunal de Justiça (UERPMANN, 2003, p.28), tal inclinação não reflete uma posição 

pacífica entre os operadores jurídicos do continente
80

. Em verdade, a incerteza doutrinária 

e jurisprudencial causa, nas palavras de UERPMANN (2003, p.27), uma falta de coerência 

“perturbadora” – o que pode ser explicado pelo fato de a imprevisibilidade impedir os 

agentes sociais de balizarem determinados comportamentos. Como recurso técnico-

científico, o binômio monismo-dualismo encontra assim intensa dificuldade em esgotar a 

complexidade da relação entre Direito Internacional e Direito Comunitário.  

O alinhamento teórico das ordens jurídicas por meio do recurso às posições monista 

e dualista ganha uma maior dificuldade se passarmos a considerar, de modo expandido, a 

coexistência entre ordenamentos nacionais, Direito da União Europeia e Direito 

Comunitário. Neste sentido, RICHMOND (1997) tenta sistematizar quais são as posições 

doutrinárias passíveis de serem elaboradas a partir de tal entroncamento. Esta proposta é 

uma tentativa de aclarar a relação entre as esferas jurídicas por meio da análise da cadeia 

de validade, considerando haver uma distinção entre a unidade do Direito e sua forma de 

organização institucional (RICHMOND, 1997, p.408) – uma distinção que não prejudica a 
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 Tanto o caso Nakajima quanto o caso Fediol, por exemplo, são nitidamente influenciados por uma 

perspectiva dualista. Uma extensa discussão da jurisprudência do Tribunal nesta questão é apresentada por 

KLABBERS (2001). 
80

 Sem mencionarmos a contradição nascente em face ao seu posicionamento monista sobre a interação entre 

Direito Internacional e ordens jurídicas nacionais, é particularmente curioso o entendimento dualista que o 

Tribunal de Justiça esposa em alguns dos seus julgados sobre a relação entre Direito da União Europeia e 

Direito: “Thus the image of a European Community arises that preserves an idea of sovereignty, which 

modern European states overcame a long time ago. Many states are prepared to confer on international law 

an internal effect that noticeably restricts the scope of the state institutions. The constitutional courts of 

European states lost their roles as sole supreme protectors of fundamental rights long ago.(…)
 

It seems odd 

that the European Community, which has never been regarded as a sovereign state, should have greater 

difficulty in subjecting itself to international obligations” (UERPMANN, 2003, p.45). 
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sua utilidade ao que nos propomos no presente trecho, apesar de poder ser questionada por 

uma perspectiva dualista. Assim, com o auxílio gráfico apresentado na sequência (vide 

tabela), nota-se quais são as possíveis configurações reconhecidas pela autora, sendo que 

em tal representação a estrutura vertical denota as relações hierárquicas e o esteio de 

validade de cada hipótese. Deste modo, em: 1) a ordem jurídica do Direito Internacional 

detém o cerne de validade do fenômeno jurídico, embasando a validade do Direito 

Nacional que, por seu turno, referenda a validade do Direito Comunitário; 2) a ordem 

jurídica internacional se sobrepõe ao Direito Comunitário o qual dotaria a malha normativa 

estatal de validade por meio da norma comunitária que aceitasse o ingresso do referido 

Estado na instituição continental; 3) cabe aos ordenamentos estatais dotarem o Direito 

Internacional de validade e se sobreporem a ele – sendo o sistema comunitário submetido 

ao Direito Internacional; 4) o Direito do Estado-membro se sobrepõe ao Direito 

Comunitário, o qual teria supremacia sobre o Direito Internacional; 5) a ordem comunitária 

dota o sistema jurídico de cada Estado-membro de validade ao recepcioná-lo na estrutura 

continental, cabendo ao Direito Nacional atribuir validade ao Direito Internacional; 6) O 

Direito Comunitário valida o Direito Internacional, o qual é responsável por validar o 

Direito do Estado; 7) o Direito Internacional, nesta acepção, valida tanto o Direito 

Comunitário quanto o Direito dos Estados-membros, coordenando a interação e os 

conflitos entre elas; 8) o Direito da União Europeia valida o Direito Internacional (por 

meio do reconhecimento) e o Direito do Estado-membro (por meio do pertencimento) e 9) 

a ordem jurídica do Estado-membro coordena e confere validade tanto ao Direito 

Internacional quanto ao Direito Comunitário (RICHMOND, 1997, p.411-14).             

 

TABELA I – Hipóteses de Interação entre Ordenamentos Jurídicos 
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Fonte: RICHMOND (1997, p.412) 

 

LEGENDA:  

INT = International Law (Direito Internacional) 

EC = European Community Law (Direito da União Europeia) 

MS = Member State Law (Direito nacional de Estado-membro da União Europeia) 



73 

 

 

 

   

Claro que algumas das formulações acima mencionadas apresentam modelos 

distantes da práxis, sendo produtos de um exercício de viés quase matemático e alheio aos 

desdobramentos fáticos. As propostas 4, 6 e 8, por exemplo, são de difícil sustentação 

frente à realidade, especialmente, mas não só, por tomarem como dado que o Direito da 

União Europeia outorga validade ao Direito Internacional (o que não parece ser verdade 

nem a partir de uma perspectiva comunitária). Já a hipótese 1 corresponde à formulação 

típica de uma perspectiva monista-internacionalista tradicional, reconhecendo a 

Grundnorm do fenômeno jurídico no Direito Internacional – e escorando nela a atribuição 

de validade dos ordenamentos estatais ao Direito Comunitário. O cenário 2 apresenta uma 

interessante perspectiva ao estabelecer a concessão de validade do Direito Comunitário 

pelo Direito Internacional (e não pela ação dos Estados-membros da União Europeia). A 

proposta 3 também remonta a validade do Direito Comunitário ao Direito Internacional, 

salientando, contudo, que cabe aos ordenamentos nacionais a validação do Direito 

Internacional – em uma clara retomada ao protagonismo estatal, presente também na 

proposta 9 (e tão ao gosto, por exemplo, do euro-ceticismo). A construção 5 lida com a 

questão da incorporação dos ordenamentos nacionais pelo Direito Comunitário e a 

posterior ação estatal na validação do Direito Internacional. Além de ser passível dotá-la de 

uma interpretação kelseniana, a formulação 7 é, para RICHMOND (1997, p.414), a opção 

tomada pelo Tribunal de Justiça Europeu no já visto caso Costa v. Enel – uma identificação 

que pode ser questionada se nos lembrarmos da tradição cunhada pelo referido caso de 

submissão dos ordenamentos nacionais ao Direito Comunitário e não, como mostra o 

gráfico, de coordenação.   

 Como parece claro, a diversidade de possibilidades teóricas para aclarar o 

condomínio entre esferas jurídicas torna difícil o reconhecimento de qual aparato 

conceitual é mais próximo à realidade. Interpretando de forma abrangente o trecho de 

Kelsen reproduzido algumas páginas atrás, pode-se sustentar que este é um problema 

menor para a Ciência do Direito
81

. Para tal ramo do conhecimento, todas as possibilidades 

avençadas são autênticas e, como bem salienta o autor vienense, escolher qual o modelo 

mais pertinente dialoga com opções valorativas do operador jurídico envolvido. Contudo, 

se a aplicação do binômio monismo-dualismo é indiferente para a Ciência do Direito, tal 
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 Conforme mencionado anteriormente, a afirmação de Kelsen neste tocante diz respeito à escolha entre o 

monismo internacional e o monismo estatal. Porém, é possível notar o uso contemporâneo desta posição no 

tocante à própria dicotomia entre monismo e dualismo (RICHMOND, 1997). 
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escolha pode ter nítidas implicações políticas (UERPMANN, 2003, p.27). Especialmente 

importante em face aos propósitos desta pesquisa, os impactos das relações entre os 

ordenamentos sobre o corpo social tornam-se cada vez mais evidentes. Uma abordagem 

monista pode impelir à determinada sociedade certas normas que não apresentam lastro 

democrático nacional, desafiando a legitimidade da estrutura jurídico-política 

correspondente – o debate sobre a recepção das normas da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) no estrato comunitário e seus efeitos nas realidades nacionais é um claro 

exemplo neste sentido (BOGDANDY, 2008, p.401). Por outro lado, uma abordagem 

exclusivamente dualista pode ser arguida para embasar o alheamento ao sistema 

internacional de proteção aos Direitos Humanos, em caso de desrespeito sistêmico. Desta 

forma, é necessário criar mecanismos técnicos para além das disposições monista e 

dualista, instrumentos aptos a lidarem, por exemplo, com a dimensão democrática da 

interação entre ordens jurídicas
82

. 

 Além da crítica direcionada ao impacto político dos conceitos, é possível 

reconhecer uma segunda ordem de condenação às tradições do dualismo e do monismo, 

ressalva referente ao vigor teórico das proposições em face à contemporaneidade. Assim, 

se no parágrafo acima comentou-se que para Ciência do Direito seria indiferente qual 

vertente da dicotomia fosse eleita, aqui coloca-se em xeque a conveniência da própria 

dicotomia
83

. A complexidade do fenômeno jurídico atual não consegue ser suficientemente 

explicada por uma abordagem exclusivamente monista ou dualista (KLABBERS, 2001, 

p.294-5), fato que pode ser comprovado com uma rápida reflexão a respeito da dinâmica 

de tratados e costumes internacionais. A transposição do aparato conceitual de décadas 

atrás para elucidar as características do cenário contemporâneo mostra-se insatisfatória, já 

que um vocabulário estadocêntrico não consegue expressar a contendo, por exemplo, o 

idioma das integrações regionais (UERPMANN, 2003, p.8). Mesmo a remissão a Kelsen 

mostra-se problemática, seja pelo fato de a reflexão do autor promover um repertório 

conceitual construído sob a observação de uma realidade não mais existente (RIGAUX, 

1998, p.342-43), seja pela imprecisão causada graças à pluralidade de sentidos e de 

interpretações calcadas na obra kelseniana (RICHMOND, 1997, p.398). Desta forma, 

                                                 
82

 BOGDANDY (2008) esboça um aparato em substituição à dicotomia monismo-dualismo, formada pelo 

cruzamento do princípio da interpretação consistente com a doutrina do efeito direto.  
83

 “As theories, monism and dualism are today unsatisfactory. Their arguments are rather hermetic, the core 

assertions are little developed, opposing views are simply dismissed as “illogical” and they are not linked 

with the contemporary theoretical debate. As doctrines, they are likewise unsatisfactory since they do not 

help in solving legal issues” (BOGDANDY, 2008, p.400). 
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“where monism lapses into dualism, and dualism lapses into monism, something is needed 

as a substitute” (KLABBERS, 2001, p.295). Tal substituto, no entender desta pesquisa, 

corresponde a um entendimento pluralista sistêmico da relação entre as ordens jurídicas.  

 Adotada pelo presente estudo, a tentativa de compreender o fenômeno jurídico 

contemporâneo por meio de uma leitura pluralista não encontra um modelo único nas 

reflexões doutrinárias (SIMMA; PULKOWSKI, 2006; SCHMID, 1998; BOGDANDY, 

2008), havendo até autores que chegaram a formular a noção de pluralismo jurídico em 

mais de uma acepção (MACCORMICK, 1995; MACCORMICK, 1998). A formulação 

aqui encampada toma por pressuposto a existência de uma diversidade de regimes 

jurídicos, formadora de um rico conjunto de expressões do fenômeno legal. Tais 

manifestações se organizam de forma sistêmica, podendo apresentar características de um 

sistema fechado (autopoiético, para usarmos a terminologia de Luhmann ou de Teubner) 

ou aberto. A diferença entre os tipos de sistema não expressa a pertinência ou o alheamento 

ao que se passa em seu ambiente, mas sim, a forma de reação às demandas externas. Esta 

é, aliás, uma característica fulcral do pluralismo jurídico: há uma ampla interação entre os 

ordenamentos (BOGDANDY, 2008, p.401). Dentro da acepção pluralista, portanto, a 

alegada “supremacia” do Direito da União Europeia sobre as ordens nacionais não deve ser 

entendida como uma manifestação de subordinação normativa, mas como uma forma de 

interação
84

 (MACCORMICK, 1995, p.264). Se as ordens jurídicas são, a um só tempo, 

distintas, independentes e conectadas, a dinâmica entre tais sistemas pode apresentar 

diferentes nuances, havendo até a possibilidade de tais relações fomentarem a afirmação de 

determinada malha normativa. Assim, 

In strong regimes, general international law may serve as a 

source of legitimacy, while the rules of the regime provide the 

kind of operational effectiveness that advances the goals of the 

regime. In weak regimes, the rules of the regime often embody a 

superior legitimacy. In this case, lawyers reach out for the law 

of the universe of general international law to increase the 

effectiveness of the regime’s rules. (SIMMA; PULKOWSKI, 

2006, p.510).   

  

Para ficarmos apenas no seio do campo transnacional, SIMMA e PULKOWSKI 

(2006, p.512-29) apresentam quatro exemplos de regimes jurídicos sofisticados, cada um 

com a sua respectiva carga de peculiaridades e desafios. Este quarteto de sistemas jurídicos 

em funcionamento no cenário internacional seria composto pelo Direito Diplomático, pelo 

                                                 
84

 JORGE MIRANDA (2006, p.171-72), descrevendo posição semelhante, exemplifica a referida interação 

com base no compartilhamento material de competências entre os Estados nacionais e a União Europeia.    
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Direito da Organização Mundial do Comércio, pelo Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e, finalmente , pelo Direito da União Europeia. Não apenas a análise de tal grupo 

de regimes normativos, todos possíveis candidatos à auto-referência (SIMMA; 

PULKOWSKI, 2006, p.512), corresponde a um interessante objeto de estudo para a 

Filosofia do Direito e para Direito Internacional, mas também a pesquisa do modo de 

interação deste elenco entre si mostra-se como um desafiador campo de reflexão. Dentro 

do escopo do presente trabalho, porém, cabe apenas demonstrar a pertinência do Direito 

Comunitário Europeu à abordagem sistêmica pluralista. Como visto no item sobre a 

natureza do ordenamento do projeto de integração da Europa, suas características 

organizativas permitem entendê-lo como um aparato sistêmico. Ademais, é possível notar 

que, apesar dos esforços do Tribunal de Justiça Europeu de concretizar o fechamento do 

sistema jurídico europeu por conta da retórica da autonomia, o Direito da União Europeia 

configura-se como um sistema aberto
85

, ou seja, ainda sujeito à ação direta (e não mediada) 

de normas de outros ordenamentos no seu interior. Isso é verdade tanto para a relação entre 

o Direito Comunitário e o Direito Internacional
86

 como para a relação entre o Direito 

Comunitário e as ordens estatais
87

. A não maturação do mecanismo autopoiético, ao menos 

no entender aqui expresso, não é um problema em si, apenas demanda uma maior atenção 

para eventuais choques entre os ordenamentos. O Direito da União Europeia assim, imerso 

em um processo de interação recíproca, influenciaria e seria influenciado pelas outras 

ordens normativas. Frente a esta constelação de malhas jurídicas, talvez a discussão mais 

interessante da acepção pluralista sistêmica seja com relação ao papel reservado ao Direito 

Internacional. Na acepção que nos parece mais apropriada, o Direito Internacional 
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 Uma afirmação que pode ser controversa de uma perspectiva dogmática, mas encontra forte eco de um 

ponto de vista zetético: “To sum up: it is reasonable to conclude that EC law operates as a closed system of 

secondary rules for most practical purposes. Conceptually, however, it is not a selfcontained regime since 

there remain scenarios in which a fallback on state responsibility remains feasible and necessary, and since 

such a fallback is not precluded by peculiar characteristics of the Community order.176 Only after the 

European Union has attained such a degree of integration that recourse to general international law is not 

conceivable without putting into question the whole raison d’être of the treaty framework might the 

conclusion of self-containment be justified. But this, it is submitted, is not (yet) the state of European 

integration”. (SIMMA; PULKOWSKI, 2006, p.519). 
86

 Simma e Pulkowski reproduzem o entendimento de Bruno de Witte (“Rules of Change in International 

Law: How Special is the European Community?”) de que “the Community legal order is still dominated by 

the spirit of international law” e remetem a Alain Pellet (“Les fondements juridiques internationaux du droit 

communautaire”) para sustentar que “From a public international law perspective, the EC legal system 

remains a subsystem of international law” (SIMMA; PULKOWSKI, 2006, p.516). 
87

 “The fact that they are applicable to the same people, who thus simultaneously become citizens of a 

National State and of the EU, negates such a rigid demarcation of these legal orders. (…) The truth is that 

the EU legal order and the national legal order are interlocked and interdependent” (BORCHARDT, 2010, 

p.114). Em sentido próximo, o mesmo autor traz que “Unlike a national order, the EU legal order is not a 

self-contained system but relies on the support of the national system for its operation” (BORCHARDT, 

2010, p.115). 
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circundaria os outros ordenamentos, regrando a interação entre eles – sem que esta ação 

represente automaticamente uma subordinação do restante dos sistemas jurídicos, apesar 

de condicionar em alguma medida esta dinâmica. Esta posição diferencia-se no tom da 

versão mais recente da análise de MACCORMICK (1998, p.531-32), para quem há uma 

espécie de monismo no sentido kelseniano, uma vez que os outros sistemas estariam 

submetidos ao Direito Internacional e dele retirariam sua validade. Porém, para voltarmos 

à SIMMA e PULKOWSKI (2006), a dinâmica descrita pela alegoria dos planetas e do 

universo parece ser mais pertinente.     
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Capítulo 2  

 

A gênese Normativa do Déficit Democrático: Os Tratados Constitutivos e 

a perspectiva histórica 

 

 

 

2.1 – A busca da unidade europeia antes das comunidades 

A procura pela gênese da ideia de uma Europa unificada pode ser perseguida ao longo dos 

séculos. A integração política, linguística e bélica promovida pelos romanos na 

Antiguidade Clássica, a “Europa vel Regnum Carolum” (“Europa ou O Reino de Carlos 

Magno”), a harmonização continental de um império pacificador pensado por Dante 

Aligheri
88

, a proposta do rei boêmio Georg von Podiebrad de instituições comuns aos 

reinos cristãos da Europa, a possibilidade de um equilíbrio supranacional vislumbrada por 

Erasmo de Roterdã, o projeto seiscentista Gran Dessein do ministro francês Duque de 

Sully sobre um Conselho Comum formado por quinze Estados europeus, a ideia de uma 

federação de príncipes presente no “Ensaio pela paz presente e futura da Europa” (1653) de 

William Penn, a sociedade europeia pensada pelo Abade de Saint-Pièrre, a ambição 

napoleônica de unificar pesos, moedas e leis em todo continente, a formulação de um 

Parlamento Geral para toda a Europa do Conde de Saint-Simon e as tentativas de uniões 

aduaneiras durante o século XIX (especialmente no leste e no centro do continente) são 

apenas alguns dos exemplos do alcance temporal do tema. Inquestionavelmente, esta 

pretensão de se unificar a Europa deu origem a uma rica diversidade de formas, de meios e 

de propostas para a sua consecução, como demonstra o elenco arrolado neste parágrafo. 

 Curiosamente, o término da I Guerra Mundial fortaleceu a ideia de uma Europa 

unida (JUDT, 2005, p.153). A partir de 1922, o conde austríaco Richard Coundenhove-

Kalergi passou a publicar artigos sobre o tema do pan-europeísmo em diversos periódicos 

do continente, fundando logo depois um primeiro Movimento Europeu
89

 – o qual 

objetivava “alcançar a União da Europa e evitar o domínio militar dos bolcheviques e o 

domínio econômico dos Estados Unidos” (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.30). 

                                                 
88

 Formulação presente não apenas em Monarquia, mas também, ainda que de forma alegórica, em A Divina 

Comédia. 
89

 Há uma segunda utilização da expressão “Movimento Europeu” no contexto integracionista do continente. 

Ela corresponde às iniciativas europeístas atreladas ao movimento fundado em outubro de 1948 (TOSTES, 

2004, p.89).  
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O projeto pan-europeu fundado por Coundenhove-Kalergi, que se tornaria um porta-voz do 

tema pelas décadas seguintes, clamava por uma aproximação pacífica e voluntária entre os 

povos da Europa (TOSTES, 2004, p.87). A adesão de personalidades de várias esferas às 

ideias do nobre austríaco (tais como Sigmund Freud, Konrad Adenauer, Albert Einstein, 

Conde Sforza, Louis Loucheur e Thomas Mann) garantiu grande repercussão da proposta 

em diversos países. O papel de protagonista no debate público do continente sobre a 

importância da unificação europeia não coube, contudo, a Coundenhove-Kalergi, mas sim 

ao lendário político francês Aristide Briand. Notório pela assinatura do pacto de Paris 

(1928) e pelo prêmio Nobel da Paz (1926) ganho graças aos esforços empreendidos no 

sucesso do Tratado de Locarno, para Briand “the time had come to overcome past rivalries 

and think European, speak European, feel European” (JUDT, 2005, p.153). É famoso o 

discurso do ex-primeiro ministro francês na Assembleia da Liga das Nações em 7 de 

setembro de 1929 sobre o “laço federal” – uma espécie de liame político, econômico e 

social – que deveria unir povos geograficamente próximos como os povos europeus 

(BOOKER; NORTH, 2005, p.10). O impacto do discurso levou os Estados europeus da 

Liga das Nações a pleitear que Briand reunisse suas ideias em um documento, o que 

ocorreu no “Memorando sobre a organização de uma União Federal Europeia”, recebido 

com boa-vontade e concórdia pela maioria dos governos dos solicitantes (exceto por 

ressalvas parciais dos holandeses e por desacordo completo dos britânicos)
90

.     

 A década de 1920 tinha um claro indicativo da viabilidade da construção de uma 

integração harmônica entre Estados europeus. Após a Grande Guerra, a cada vez mais 

nítida dependência mútua entre as economias alemã e francesa na questão siderúrgica
91

 

levou os Estados a uma gradual aproximação nesta seara. Em tal contexto surgiu o Pacto 

Internacional do Aço (firmado em 1926 entre França, Inglaterra, Luxemburgo, Bélgica e a 

então região autônoma do Saar – aos quais se somariam logo depois Tchecoslováquia, 

Hungria e Bulgária), responsável por estabelecer cotas para os Estados-membros com o 

intuito de evitar o excesso de produção. O traço mais interessante do acordo consistia no 

fato de que o referido tratado estabelecia um órgão incumbido por sancionar o Estado que 

desrespeitasse as regras do Pacto. Deste modo, o acordo de 1924 “had created Europe’s 

first, albeit embryonic ‘supranational’ authority” (BOOKER; NORTH, 2005, p.13). 

                                                 
90

 Análise de TOSTES sobre o comentário (TOSTES, p.87-8).  
91

 Apesar de as ricas regiões produtoras Alsácia e Lorena terem sido reincorporadas à França, o setor francês 

se vira atrelado ao coque e ao carvão alemães, razão pela qual era imperativo estruturar uma colaboração 

permanente entre os Estados (JUDT, 2005, p.154). 
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Palpável, o avanço na integração do continente que o Pacto representava era responsável 

por inflamar as expectativas em torno de outros acordos de características semelhantes 

(JUDT, 2005, p.154). 

  O entusiasmo com a unidade europeia, contudo, não resistiu à década de 1930 

(BOOKER; NORTH, 2005, p.9-10; JUDT, 2005, p.154). O projeto do “Memorando sobre 

a organização de uma União Federal Europeia” sofreu forte oposição da própria Liga das 

Nações, temerosa de perder o controle sobre os desdobramentos das relações inter-

europeias (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.33). Os efeitos da crise de 1929 

aprofundavam-se, levando os Estados a tomarem medidas protecionistas de combate à 

depressão – o que implodiu as bases do Pacto Internacional do Aço (JUDT, 2005, p.154). 

Radicalismos, revanchismos, nacionalismos e armamentismos ganhavam espaço no 

continente, tornando a ideia de um bloco harmônico continental cada vez menos 

verossímil. A ascensão de Adolf Hitler em 1933 é emblemática deste novo momento. É 

partir de então que a escalada belicista na Europa torna-se evidente, como demonstram a) a 

ruptura dos alemães com os tratados de paz, seu consequente renascimento bélico e a saída 

do país da Liga das Nações (1935); b) a ação do imperialismo italiano nas bordas do 

Mediterrâneo e também o seu desligamento da Liga (1936-37); c) a ocupação da Renânia 

pela Alemanha hitlerista (1936); d) o verdadeiro ensaio que se tornou Guerra Civil na 

Espanha (1936-39); e) a invasão alemã da Áustria e a incorporação dos sudetos na Tcheco-

eslováquia (1938-39); e f) a operação Fall Weiss de ocupação da Polônia (1939) 

(HOBSBAWM, 1994, p.147-48). Assim “veio a Guerra Europeia de 1939-41, que se 

tornou a Segunda Guerra Mundial” (HOBSBAWM, 1994, p.148). 

Durante a II Guerra, o mote da unificação europeia correspondeu a um dos 

principais temas da publicidade estatal alemã (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, 

p.36). De fato, a integração técnica promovida pela expansão nazista – especialmente no 

tocante às linhas de transporte e à remoção de fronteiras – alentou parte dos entusiastas de 

uma Europa unida (JUDT, 2005, p.154). Neste sentido, é famosa a afirmação controversa 

de George Kennan de que, durante a guerra, havia o sentimento de que o que estava errado 

com a ideia da nova ordem europeia de Hitler era, basicamente, o fato de ela ser de Hitler 

(GADDIS, 1991, p.130; TRACHTENBERG, 1999, p.104-05; JUDT, 2005, p.154). Desta 

forma, é possível reconhecer, na primeira metade da década de 1940, o florescimento de 

diversos debates sobre uma integração continental diversa da formulação nazista. É o caso 

do projeto federalista do “Manifesto de Ventotene” (CUNHA, 2004, p.66), elaborado por 
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Altieri Spinelli e Ernesto Rossi durante o período no cárcere pela oposição a Mussolini. 

Falando na “creazione di un solido stato internazionale” e que “un’Europa libera e unita è 

premessa necessaria del potenziamento della civiltà moderna” (CICCONI, 2010, p.76-77), 

o texto escrito em 1941 pelos encarcerados na ilha de Ventotene circulou com sucesso pela 

resistência italiana. Assim, em 1943, a dupla fundou o emblemático “Movimento 

Federalista Europeu”. Iniciativas federalistas também apareceram na Bélgica (como deixou 

evidente o programa clandestino do Partido Socialista Belga) e na resistência francesa (o 

que pode ser comprovado pelos jornais dos combatentes ao nazismo), isso sem mencionar 

as propostas do ministro das Relações Exteriores belga no exílio, Paul-Henri Spaak, de 

fomentar-se uma integração aduaneira na Europa ocidental – não é sem motivo que o 

Tratado de União Aduaneira do BENELUX foi assinado em Londres ainda em 1944 

(PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.37).     

 Não demorou para que as ideias de uma Europa unificada voltassem a germinar no 

período posterior à II Guerra
92

. Mesmo sendo um momento histórico volátil, em que se 

faziam presentes os impactos do ciclo de conferências internacionais de reorganização das 

Relações Internacionais (como, por exemplo, o cisma europeu em áreas de influência), a 

reestruturação política nacional dos Estados da Europa continental participantes do conflito 

e a desarticulação imperial britânica, o imediato pós-Guerra pode presenciar uma nova 

lufada do movimento europeísta. Em 1946, o já ex-primeiro ministro britânico Winston 

Churchill clamava por uma reconstrução europeia em torno do eixo franco-alemão. Em 

setembro daquele ano, no seu pronunciamento na capital suíça que passou à História como 

“Discurso de Zurique”, Churchill defendeu enfaticamente a integração pacífica do 

continente
93

: 

 
I wish to speak with you today about the tragedy of 

Europe. If Europe were once united in the sharing of its 

common inheritance, there would be no limit to the happiness, 

to the prosperity and glory which its three or four hundred 

million people would enjoy. Yet it is from Europe that have 

sprung that series of frightful nationalistic quarrels, originated 

by the Teutonic nations, which we have seen even in this 

twentieth century and in our own lifetime, wreck the peace and 

mar the prospects of all mankind. And what is the plight to 

which Europe has been reduced? What is this sovereign 

remedy? It is to re-create the European Family, or as much of it 

as we can, and provide it with a structure under which it can 

                                                 
92

 É emblemática a imagem de VAUGHAN (1979, p.82) sobre como os movimentos europeístas “sprank up 

like mushrooms after rainfall from 1945 onward”. 
93

 Disponível em http://www.churchill-society-london.org.uk/ . Consultado em 12 de junho de 2011. 

http://www.churchill-society-london.org.uk/
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dwell in peace, in safety and in freedom. We must build a kind of 

United States of Europe. 

(…) 

And why should there not be a European group which 

could give a sense of enlarged patriotism and common 

citizenship to the distracted peoples of this turbulent and mighty 

continent and why should it not take its rightful place with other 

great groupings in shaping the destinies of men? In order that 

this should be accomplished, there must be an act of faith in 

which millions of families speaking many languages must 

consciously take part. 

(…) 

We must all turn our backs upon the horrors of the past. 

We must look to the future. We cannot afford to drag forward 

across the years that are to come the hatreds and revenges 

which have sprung from the injuries of the past. If Europe is to 

be saved from infinite misery, and indeed from final doom, there 

must be an act of faith in the European family and an act of 

oblivion against all the crimes and follies of the past. Can the 

free peoples of Europe rise to the height of these resolves of the 

soul and instincts of the spirit of man? If they can, the wrongs 

and injuries which have been inflicted will have been washed 

away on all sides by the miseries which have been endured. 

(…) 

The first step is to form a Council of Europe. If at first 

all the States of Europe are not willing or able to join the 

Union, we must nevertheless proceed to assemble and combine 

those who will and those who can. The salvation of the common 

people of every race and of every land from war or servitude 

must be established on solid foundations and must be guarded 

by the readiness of all men and women to die rather than submit 

to tyranny. In all this urgent work, France and Germany must 

take the lead together. 

 

O impacto das palavras do ex-primeiro ministro sobre os “Estados Unidos da 

Europa” foi imediato: o alcance do discurso churchilliano fomentou o debate coletivo 

sobre as diversas formas plausíveis de organização europeia
94

 e ajudou a consolidar uma 

opinião pública europeísta (VAUGHAN, 1979, p.83). É possível inclusive organizar a 

então diversidade de tendências sobre a integração europeia entre “federalistas” – que não 

viam problemas em uma união jurídico-política – e os “tradicionalistas” ou “unioistas” – 

receosos por uma eventual perda de soberania nacional e por eventuais distinções entre as 

sociedades envolvidas (TOSTES, 2004, p.88). Expoentes de uma aproximação 

“federalista” defendiam a existência de uma autoridade continental responsável por 

restringir a atuação estatal em alguns temas
95

. Já partidários de uma leitura 

                                                 
94

 Para um estudo mais detalhado sobre a exuberância de manifestações na segunda metade da década de 

1940 em prol de uma unidade europeia, checar VAUGHAN (1979, p.81-84).    
95

 É possível reconhecer como partidários desta corrente, entre outros, a “União Europeia de Federalistas” 

(estabelecida em 1946), as “Novas Equipes Internacionais” (criadas em 1947 pelos partidos democrata-

cristãos francês, italiano e alemão), o “Movimento para os Estados Unidos Socialistas da Europa” (fundado 
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“tradicionalista” acreditavam na importância de o processo de integração não macular a 

soberania dos Estados envolvidos
96

.   

 Nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou, diz o adágio do 

escritor francês Victor Hugo. A mobilização social de boa parcela da Europa Ocidental 

indicava que havia chegado o momento de tentar viabilizar a integração pacífica de ao 

menos uma parte do continente. O fim da década de 1940 testemunhou a aproximação de 

diversos Estados Europeus em várias frentes. No campo econômico, houve o advento da 

“Organização Europeia de Cooperação Econômica” (1948), responsável por organizar uma 

compensação multilateral dos saldos bilaterais, zelando pela saúde dos sistemas cambial e 

de pagamento. À época, tal instituição também desenvolveu um papel fulcral na 

reestruturação da Europa do pós-Guerra, já que foi responsável pela viabilização do Plano 

Marshall. Ainda do ponto de vista econômico, a entrada em vigor do BENELUX no 

princípio de 1948 era um indicativo promissor de que iniciativas mais incisivas de 

concertação econômica poderiam ter sucesso. No campo estratégico-militar, a assinatura 

do Tratado de Bruxelas (1948) estabeleceu, como principal característica da nascente 

“União Ocidental”
97

, um pacto de assistência recíproca em caso de conflito. Assinado por 

França, Bélgica, Reino Unido, Holanda e Luxemburgo, tal tratado viu em sua esteira a 

constituição da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte - 1949). No campo 

político, é de inegável importância um evento multitudinário conhecido como Congresso 

de Haia
98

. Realizado em 1948, esta “transcendental reunião” (PÉREZ-BUSTAMANTE; 

COLSA, 2004, p.55) foi “a sort of forum for European conversation” (JUDT, 2005, 

p.155). Evento em que o “European enthusiasm culminated” (VAUGHAN, 1979, p.84), 

com a presença das mais variadas correntes do movimento europeísta, o Congresso de Haia 

iniciou o processo que no ano seguinte promoveria o surgimento do Conselho da Europa 

(formado inicialmente por Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Irlanda, Itália, 

                                                                                                                                                    
em 1947 com o intuito de auxiliar na promoção de uma Europa unificada e socialista) e a “Europa Bund” 

alemã (também de 1947) (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.44-45).     
96

 São movimentos favoráveis a uma integração europeia caracterizada pelo jaez intergovernamental, o 

“Comitê Internacional para o Estudo das Questões Europeias”, a nascente “Liga Independente de Cooperação 

Econômica” (fundada em 1946 na Bélgica por Paul Van Zeeland e Joseph Retinger, a futura “Liga Europeia 

de Cooperação Econômica” era favorável à união aduaneira envolvendo França, Reino Unido e o 

BENELUX), o “United Europe Movement” (criado em 1947 sob liderança de Churchill) e o seu equivalente 

francês, o “Conseil Français pour l'Europe Unie”, além da “União Parlamentar Europeia” – estabelecida em 

1947 pelo verdadeiro patrono do europeísmo na época, o já mencionado Richard Coundenhove-Kalergi  

(VAUGHAN, 1979, p.83-84). 
97

 Futura “União da Europa Ocidental” da década de 1950, não guarda relação direta com a “União Europeia” 

da contemporaneidade.   
98

 Para uma descrição pormenorizada de atores, temas e dinâmica da reunião que passou a ser conhecida 

como “Congresso Europeu”, ver VAUGHAN (1979, p.84-86). 
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Luxemburgo, Noruega, Suécia e Reino Unido). Tal instituição possuía um Comitê de 

Ministros, composto por um representante de cada Estado-membro do Conselho e que 

deliberava apenas por consenso, e uma Assembleia Consultiva, sem papel decisório e 

integrada por parlamentares nacionais. A mais notória contribuição do Conselho da Europa 

foi a confecção da “Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das 

Liberdades Fundamentais” de 1950. O surgimento do Conselho da Europa e a consequente 

Convenção Europeia sobre Direitos Humanos foram vitais para a marcha integracionista da 

Europa nas décadas seguintes. Tal binômio correspondeu, inegavelmente, à “criação do 

primeiro passo para a constituição de uma Comunidade Europeia” (TOSTES, 2004, p.89). 

Faltava, neste momento histórico, efetivamente começar a caminhar.       

 

 

 2.2 – A Pedra Fundamental da Integração Europeia: Tratado de Paris 

Como visto acima, a ideia de uma maior integração entre os países da Europa 

Ocidental se desdobrava em diversas frentes ao final dos anos 1940. As razões 

econômicas, políticas, militares e estratégicas de um processo de aproximação entre os 

Estados eram potencializadas pelo contexto histórico (início da Guerra Fria) e pelo advento 

de um movimento social europeísta de alcance transnacional. Faltava apenas a fagulha 

histórica que desencadearia o processo de integração – e esta centelha veio, dando origem 

à principal iniciativa do período: a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 

(CECA). O fator decisivo para a constituição do bloco comunitário foi a mudança de 

percepção dos dirigentes franceses sobre a postura a ser adotada com relação à Alemanha 

Ocidental (TOSTES, 2004, p.92-93): “How were the resources of this new Federal 

Republic be both contained and yet mobilized to French advantage?” (JUDT, 2005, p.156). 

Em uma conjuntura na qual o teatro da Guerra Fria já estava pronto, uma postura 

isolacionista parecia menos alinhada ao interesse nacional francês do que o incentivo à 

aproximação franco-alemã. Tal alteração, comandada por Jean Monnet (Comissário de 

Planejamento de Reconstrução e Modernização da França) e por Robert Schuman (então 

ministro das Relações Exteriores da França), foi central para o destino do continente nas 

décadas seguintes. Em 9 de maio de 1950, por meio do documento que passou à História 

como “Declaração Schuman”, o ministro francês anunciou os termos de uma proposta à 

Alemanha e aos Estados europeus interessados: submeter a produção do aço e do carvão 
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aos ditames de uma autoridade supranacional. Pode-se destacar as seguintes passagens do 

texto lido por Robert Schuman no Quai d'Orsay:   

 

A Europa não se fará de um golpe, nem de uma 

construção de conjunto: far-se-á por meio de realizações 

concretas que criem em primeiro lugar uma solidariedade de 

fato. A união das nações europeias exige que seja eliminada a 

secular oposição entre a França e a Alemanha. Com esse 

objetivo, o Governo francês propõe atuar imediatamente em um 

plano limitado, mas decisivo. 

O Governo francês propõe subordinar o conjunto da 

produção franco-alemã de carvão e de aço a uma Alta 

Autoridade, numa organização aberta à participação dos outros 

países da Europa. A comunitarização das produções de carvão e 

de aço assegurará imediatamente o estabelecimento de bases 

comuns de desenvolvimento econômico, primeira etapa da 

federação europeia, e mudará o destino das regiões durante 

muito tempo condenadas ao fabrico de armas de guerra, das 

quais constituíram as mais constantes vítimas. 

(...) 

Esta proposta, por intermédio da comunitarização de 

produções de base e da instituição de uma nova Alta Autoridade 

cujas decisões vincularão a França, a Alemanha e os países 

aderentes, efetivará as inaugurais bases concretas de uma 

federação europeia indispensável à preservação da paz. 

Os princípios e os compromissos essenciais acima 

definidos serão objeto de um tratado assinado entre os Estados. 

As negociações indispensáveis a fim de precisar as medidas de 

aplicação serão realizadas com a assistência de um mediador 

designado por comum acordo;  

(...) 

A Alta Autoridade comum, responsável pelo 

funcionamento de todo o regime, será composta por 

personalidades independentes e designada numa base paritária 

pelos governos; será escolhido um presidente por comum 

acordo entre os governos; as suas decisões serão de execução 

obrigatória na França, na Alemanha e nos restantes países 

aderentes. As necessárias vias de recurso contra as decisões da 

Alta Autoridade serão asseguradas por disposições adequadas. 

 

 

“A genuine diplomatic revolution” (JUDT, 2005, p.156), a proposta era, de fato, 

impactante. O projeto de Schuman, a um só tempo, a) bradava em prol do advento de uma 

verdadeira aliança entre alemães e franceses (um verdadeiro desafio para nações que 

haviam combatido ferrenhamente há então apenas cinco anos); b) previa explicitamente 

uma futura e inédita integração pacífica de grande parte Europa (ao ponto de considerar a 

associação no setor do carvão e do aço como responsável pelo “estabelecimento de bases 

comuns de desenvolvimento econômico, primeira etapa da federação Europeia”) e c) 

lançava as bases para o surgimento de um órgão de alcance supranacional sem precedentes, 

de forte institucionalização autônoma e com impactos políticos e econômicos (mais 
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robusto, assim, do que a embrionária previsão do “Pacto Internacional do Aço” de 1926). 

Dada a confluência de propostas audaciosas, não é sem motivo que alguns autores apontam 

o “Plano Schuman” como distante de qualquer outra das iniciativas empreendidas 

anteriormente (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.66). A resposta de Konrad 

Adenauer foi rápida e entusiasmada, na medida em que a proposta francesa não apenas 

reconhecia o papel protagônico da Alemanha Ocidental no jogo internacional, como 

também correspondia a uma forma de garantir o acesso alemão ao Sarre 

(KACZOROWSKA, 2008, p.7-8). Já em junho de 1950 foi organizada uma conferência 

em Paris para a discussão da viabilidade do projeto, à qual estavam presentes 

representantes de França, Alemanha, Itália e Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Assim, 

ficavam claras as reticências britânicas em integrar empreendimentos desta monta, dada a 

ausência do Reino Unido entre os participantes da negociação então em curso.      

 Dez meses após o início das atividades da Conferência de Paris, o tratado criando a 

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) foi assinado. Em vigor a partir de 23 

de Julho de 1952, o chamado Tratado de Paris estabelecia um mercado comum no referido 

setor, sob supervisão de um órgão independente dos Estados membros – a Alta-Autoridade 

–, responsável por definir as condições de produção e os preços do carvão e do aço. 

Estipulando sua vigência em cinquenta anos (art.97), o Tratado de Paris promovia o fim 

dos direitos alfandegários, o término das cotas à livre circulação dos produtos pertinentes, 

o impedimento de ações discriminatórias no setor e a vedação de subsídios estatais
99

 

(PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.68). Assim, a Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço seria composta a) pela já mencionada Alta-Autoridade ou Comissão da 

CECA, formada por nove membros com mandatos de seis anos, responsável por definir os 

objetivos da produção dos setores carboníferos e siderúrgicos e fonte de decisões 

executáveis junto aos Estados-membros; b) pelo Conselho de Ministros, formado por 

representantes dos Estados e incumbido de “harmonizar” as ações da Alta-Autoridade e as 

dos governos nacionais (art.26 do Tratado de Paris); c) pela Assembleia Geral, composta 

por 78 membros escolhidos pelos Parlamentos Nacionais dos Estados-membros
100

, reunia-

se uma vez por ano e tinha como objetivo controlar a ação da Alta-Autoridade; d) pelo 

                                                 
99

 Vide art. 4º do Tratado de Paris. 
100

 Segundo o art. 21 do Tratado de Paris, os delegados da Assembleia da Comunidade eram distribuídos da 

seguinte forma: República Federal da Alemanha, França e Itália tinham 18 votos cada, Bélgica e Países 

Baixos detinham 10 assentos e Luxemburgo contava com 4 membros. Como será mencionado abaixo, o 

mesmo artigo previa que os membros da Assembleia seriam eleitos por sufrágio universal ou escolhidos 

pelos Parlamentos Nacionais entre os seus respectivos integrantes, opção esta que acabou prevalecendo frente 

à orientação do Conselho de Ministros e da Alta-Autoridade. 
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Tribunal da CECA, formado por sete juízes com nomeações de seis anos e incumbido por 

zelar que a interpretação e a aplicação das normas do Tratado de Paris seguissem os 

ditames previstos (art. 31 do tratado). Tal arquitetura institucional revelou-se 

extremamente eficiente, sendo em linhas gerais mantidas pelo processo integrativo europeu 

até os dias de hoje, além de se firmar como o modelo organizativo de blocos comunitários 

por excelência.     

Interessante notar que os órgãos supramencionados foram estruturados para 

responder à busca pela satisfação do “interesse comunitário” e não mais de interesses 

governamentais. Esta característica foi um instrumento retórico, jurídico e político 

essencial na construção de uma organização internacional completamente distinta de 

quaisquer outras anteriores (MEDEIROS; CAMPOS, 2009, p.21). O novo aparato regional 

fora idealizado de forma a, em nome do “interesse comunitário”, constranger os Estados-

membros a se submeter aos seus ditames – algo à época pouco controverso no seio das 

sociedades nacionais, especialmente se consideramos que graças a invasões ou ocupações, 

todos os signatários originários do Tratado de Paris tinham visto suas respectivas 

soberanias serem desafiadas poucos anos antes (JUDT, 2005, p.158). A idéia da 

perseguição do “interesse comunitário”, ao lado do enforcement que as normas e julgados 

da CECA conquistaram, é ainda a base de sustentação da contemporânea União Europeia 

(TOSTES, 2004, p.95).   

 Como explicitado na Introdução, o principal escopo do presente trecho desta 

pesquisa é tentar sistematizar as características Déficit Democrático Europeu por meio da 

análise dos principais documentos do processo de integração europeu ao longo do tempo. 

Assim sendo, é incontornável a discussão sobre a arquitetura do Tratado de Paris e o seu 

impacto sobre as vicissitudes da deliberação na senda comunitária. Tal documento 

condicionou toda a evolução institucional posterior, na medida em que trazia linhas 

principiológicas claras e objetivos definidos. Revisitar o Tratado de Paris em vista da 

identificação de traços que viriam a causar os desafios democráticos da integração europeia 

corresponde a uma empreitada arriscada, que merece uma ressalva metodológica clara. 

Não há sentido em aplicarmos exigências contemporâneas de governança das organizações 

internacionais a uma embrionária iniciativa de décadas atrás. À época da confecção do 

Tratado de Paris, o empenho na afirmação de uma inédita instituição supranacional e o seu 

então primaz caráter econômico (e não político) eclipsariam quaisquer preocupações 

democráticas do projeto – o que de fato ocorreu, apesar de tais ressalvas já existirem, ainda 
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que esporádicas e embrionárias. Assim, o que se pretende aqui não é apresentar uma crítica 

aguda às eventuais imperfeições da carta constitutiva da CECA, mas apenas arrolar quais 

elementos deste novo documento possibilitariam, frente à evolução da marcha integrativa e 

à ausência da correção de rumos, o surgimento de críticas quanto à gestão comunitária. 

 Como veremos oportunamente, um dos argumentos tradicionais em prol da ideia de 

que existe um déficit democrático no processo europeu de integração comunitária baseia-se 

na suposta constatação de que a transferência de competências dos Estados membros para 

os órgãos regionais diminuiria o poder dos parlamentos nacionais. Esta formulação, talvez 

a mais clássica entre as diversas roupagens da noção de déficit democrático europeu, é por 

vezes utilizada pela doutrina para descrever uma realidade que estaria presente já a partir 

do advento da CECA (CUNHA, 2004, p.71-72). O fato de haver uma Alta-Autoridade 

responsável por coordenar potestivamente o setor siderúrgico-carvoeiro dos mercados 

nacionais e por estabelecer medidas compulsórias aos entes estatais afastaria a base social 

dos processos decisórios desta seara – uma vez que a representação parlamentar, expressão 

por excelência da vontade coletiva, não conseguiria influenciar ou fiscalizar a condução 

das políticas públicas sobre o carvão e o aço. Desta feita, os cidadãos não teriam papel 

relevante, sequer indiretamente, nos destinos desta área
101

. Em tal acepção, a criação da 

CECA (e, portanto, o “Tratado de Paris”) “define as premissas para um sofisticado 

processo deslegitimador da democracia intergovernamental” (CUNHA, 2004, p.71-72). É 

interessante notar um aspecto comum às críticas desta natureza, qual seja, o de que 

organizações internacionais intergovernamentais teriam um caráter mais democrático do 

que instituições supranacionais, uma vez que a ação dos órgãos políticos nacionais seria 

mais influente junto aos organismos daquele primeiro tipo e, por conseguinte, a vontade do 

conjunto de cidadãos seria levada em consideração. Nota-se que tal linha de análise parece 

sugerir que as organizações supranacionais seriam per se antidemocráticas.  

 O “Tratado de Paris”, conforme mencionado anteriormente, serviu de pedra 

fundamental do soerguimento institucional de todo o edifício comunitário que o sucedeu. 

Tal afirmação pode ser comprovada pela perenidade do quarteto de órgãos centrais da 

marcha europeia de integração, já presente no documento fundador da CECA (arts.7º- 45). 

                                                 
101

 A respeito da alegação de que o Tratado de Paris criou uma estrutura institucional em que não haveria 

canais diretos entre a CECA e os cidadãos, vale destacar a existência no texto do documento tanto da 

possibilidade de eleições diretas para a escolha dos membros da Assembleia (algo que retomaremos alguns 

parágrafos à frente) quanto da prescrição de que “workers, consumers and dealers, and their associations, 

shall be entitled to present any suggestions or comments to the High Authority on questions affecting them” 

(art.46). Entretanto, tais disposições não foram verificadas a contento na prática, fortalecendo as críticas 

quanto ao alheamento entre o corpo social e as instituições comunitárias.    
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A análise do referido texto normativo permite notar que há uma clara remissão à noção de 

separação de poderes, não apenas pela atribuição de funções distintas dos órgãos 

comunitários
102

, como também na reiterada afirmação de que eles deveriam agir 

exclusivamente dentro das respectivas competências (algo presente, por exemplo, nos 

artigos 3º e 6º do “Tratado de Paris”). Segundo alguns autores, contudo, os 

desdobramentos empíricos e a prática das instituições europeias demonstrariam que a 

arquitetura institucional do bloco se tornaria uma barreira às aspirações democráticas no 

seio comunitário. Ao contrário da formulação da noção de déficit democrático presente no 

parágrafo anterior, a análise aqui referida aferra-se à percepção de que o processo 

comunitário europeu promoveu a hipertrofia das competências da Comissão e cunhou o 

Conselho como órgão decisório exclusivo – o que seria antidemocrático na medida em que 

o lastro popular de ambas as instituições seria indireto e longínquo. Na presente acepção, 

portanto, o intergovernamentalismo não seria expressão de um maior caráter democrático 

de organizações internacionais, mas, sim, do contrário. Sem entrarmos no mérito da 

pertinência de tal argumento, fato é que o duopólio institucional verificado historicamente 

já poderia ser antevisto no Tratado de Paris, graças ao tratamento amplo e detalhado 

relegado à Alta-Autoridade (fruto da tentativa de afirmação do inovador órgão) e às 

atribuições nevrálgicas conferidas ao Conselho de Ministros (forma de garantir aos 

governos dos Estados-membros o leme do processo de integração continental). Ao longo 

de boa parte texto do Tratado de Paris há uma nítida preocupação com o alcance da ação 

da Alta-Autoridade, como exemplificam o tema da força vinculante dos instrumentos 

normativos à disposição do órgão (arts. 14 e 15) e a variável gama de funções atribuídas 

pelo “Título III” do documento. Já com relação ao papel do Conselho, nota-se que os 

principais temas a serem discutidos no órgão necessitavam do consenso dos membros para 

a sua aprovação – caso, por exemplo, da unanimidade exigida para a entrada de novos 

Estados na comunidade (art.98
103

), da alteração da configuração do Tribunal da CECA 

(art.32
104

), da criação de um regime emergencial de cotas para a produção frente a um 

                                                 
102

 Para tanto, vide o “Título II” do “Tratado Instituidor da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço”. 
103

 “Article 98 – Any European State may apply to accede to this Treaty. It shall address its application to the 

Council, which shall act unanimously after obtaining the opinion of the High Authority; the Council shall 

also determine the terms of accession, likewise acting unanimously. Accession shall take effect on the day 

when the instrument of accession is received by the Government acting as depositary. of this Treaty”. 
104

 “Article 32 – The Court shall consist of seven Judges appointed by common accord of the Governments of 

the Member States for a term of six years from persons whose independence and competence are beyond 

doubt. (…)  

The number of Judges may be increased by the Council, acting unanimously on a proposal from the 

Court. The Judges shall elect the President of the Court from among their number for a term of three years”. 
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cenário de crise manifesta (art.58
105

), entre outros. Assim, o binômio Comissão-Conselho 

detinha um papel de destaque já no documento inaugural do processo de integração 

europeu, algo reforçado pela lembrança de que os parcos instrumentos de checks and 

balance desenhados no Tratado de Paris não eram considerados propriamente vigorosos. 

 Há ainda uma crítica que pode ser feita à formatação institucional do Tratado de 

Paris, a qual dialoga com as duas formulações anteriores. Como visto, a estrutura decisória 

montada pelo documento reserva um papel de destaque aos Estados-nacionais, por via do 

Conselho de Ministros. O referido tratado, porém, dota as decisões de alguns de seus 

órgãos de um alcance admirável, ao prescrever, por exemplo, a jurisdição do Tribunal da 

CECA para analisar preliminarmente a validade de atos da Alta-Autoridade e do Conselho 

suscitados em demandas correntes em cortes nacionais (art.41) – algo que possibilitaria a 

posterior afirmação da autonomia do Direito Comunitário Europeu. Enquanto as decisões 

centrais da CECA teriam um alcance supranacional, influindo diretamente no cotidiano dos 

cidadãos, o maquinário decisório manteria o ente estatal como figura-chave. Este 

descompasso entre a deliberação intergovernamental e os efeitos supranacionais descola o 

corpo social do esqueleto institucional, colocando em xeque a legitimidade do 

empreendimento comunitário.     

É possível, contudo, reconhecer elementos do Tratado de Paris que nitidamente 

dialogam com a questão da governança democrática. Neste sentido, um aspecto central 

para que haja uma dinâmica política com características de Democracia corresponde ao 

primado da transparência. Como bem lembra ARENDT (2004, p.58-59), desde a 

experiência democrática da Grécia Antiga a concepção de espaço público apresenta como 

um dos seus traços essenciais o imperativo do conhecimento coletivo sobre as nuances, 

opções, ações e razões relacionadas a matérias de interesse público. Seguindo esta tradição, 

o “Tratado de Paris” apresenta diversos dispositivos que abordam os temas da publicidade 

dos atos e da motivação das decisões.     

   

The framers of the Treaties establishing the European 

Communities were well aware of the special importance of 

                                                 
105

 “Article 58 – 1. In the event of a decline in demand, if the High Authority considers that the Community is 

confronted with a period of manifest crisis and that the means of action provided for in Article 57 are not 

sufficient to deal with this, it shall, after consulting the Consultative Committee and with the assent of the 

Council, establish a system of production quotas, accompanied to the necessary extent by the measures 

provided for in Article 74”. 

If the High Authorit fails to act, a Member State may bring the matter before the Council, which may, acting 

unanimously, require the High Authority to establish a system of quotas.” 
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giving reasons for institutions not directly accountable to the 

voters or to their elected representatives. Article 5 of the Paris 

Treaty establishing the European Coal and Steel Community 

states that ‘the Community shall . . . publish the reasons for its 

actions,’ while Article 15 of the same Treaty provides that 

‘[d]ecisions, recommendations and opinions of the High 

Authority shall state the reasons on which they are based.’ 

(MAJONE, 1998, p.21) 

 

Além dos mencionados arts.5 e 15, a fidelidade a tal espírito também está presente na letra 

do art. 17 do Tratado de Paris
106

, como demonstra a estipulação sobre o dever da Alta-

Autoridade de publicar anualmente um Relatório Geral sobre as atividades da CECA. 

Ainda nesta linha, o capítulo I do Título III do Tratado reconhece a questão do acesso a 

dados, da publicidade e da veracidade das informações como condições para o bom 

desenvolvimento da CECA, especialmente no tocante às ações da Alta-Autoridade (art.46 

e 47). Assim, é possível notar a relevância outorgada pelos tratados constitutivos ao tema 

da publicidade desde os primórdios da integração europeia, apesar de a prática 

reiteradamente desafiar o texto normativo – os resultados das votações dos ministros no 

Conselho, por exemplo, só passaram a ser públicos no meio da década de 1990 graças à 

ação do Tribunal de Primeira Instância (CUNHA, 2004, p.117). Mesmo frente a tais 

limitações fáticas, MAJONE (1998, p.22) chega a afirmar a possibilidade de o tratamento 

comunitário da questão da transparência institucional servir de referência para os agentes 

regulatórios dos próprios Estados-membros, antecipando uma interpretação que seria mais 

bem trabalhada posteriormente por MADURO (2001).   

 Além da questão da publicidade, o Tratado de Paris apresenta uma clara centelha 

democrática na previsão de existência de sua Assembleia Geral, formada por 

“representatives of the peoples of the States brought together in the Community” (art.20). 

Se, como visto acima, a dinâmica do processo comunitário relegou durante décadas esta 

instância a um segundo plano, não se pode ignorar o germe democrático de uma iniciativa 

de tal porte – a despeito dos partidários de que uma instituição intergovernamental com 

poder de veto dos Estados membros respeitaria de melhor forma os interesses das bases 

sociais nacionais. Indubitavelmente, a existência de uma casa representativa dos cidadãos 

em uma organização internacional é algo inovador (MEDEIROS; et alli, 2010, p.31). O 

reconhecimento do caráter vanguardista da Assembleia da CECA é reforçado pela leitura 
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 “Art.17 – The High Authority shall publish annually, not later than one month before the opening of the 

session of the Assembly, a general report on the activities and the administrative expenditure of the 

Community”. 
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do art.21
107

, que chegou a prever a possibilidade singular de os integrantes do órgão serem 

eleitos pelo voto direto. Além disso, o art. 24 do Tratado de Paris, em uma nítida tentativa 

de reforçar a atribuição à Assembleia da função supervisora do bloco (art.23), estabeleceu 

não apenas que o Relatório-Geral da Alta-Autoridade seria analisado pela Assembléia, mas 

também a possibilidade de uma moção de censura da Assembleia promover a renúncia 

coletiva da Alta-Autoridade
108

. Os desdobramentos fáticos da dinâmica europeia, 

entretanto, demonstraram que os instrumentos de fiscalização conferidos à Assembleia não 

corporificavam um efetivo controle, enfraquecendo o sistema de checks and balance e 

deixando o órgão à margem do palco principal da CECA. Mesmo que um papel 

protagonista no processo decisório do fenômeno comunitário europeu ainda estivesse 

distante, a Assembleia serviu como importante caixa de ressonância dos principais desafios 

da integração no continente. Desde o advento do órgão, a ativa atuação dos parlamentares 

contribuiu para o aprofundamento dos laços e para a reflexão dos destinos do regionalismo 

europeu
109

. 

 

 

2.3 – A Constituição do tripé comunitário: Tratados de Roma 

 

Como bem nota JUDT (2005, p.158), o advento da Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço teve um caráter simbólico importante, na medida em que “provided the 

psychological space for Europe to move forward  with a renewed self-confidence”. 

O sucesso da iniciativa e a inerente aproximação entre os Estados envolvidos motivaram o 

alargamento dos temas do bloco e o surgimento de novos projetos (PÉREZ-

BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.68). Neste último sentido, há de se destacar a tentativa 

de criação da Comunidade Europeia de Defesa (CED). O aumento de intensidade da 

Guerra da Coréia já havia feito o governo norte-americano pressionar seus aliados 

                                                 
107

 “Art. 21. The Assembly shall consist of delegates who shall be designated by the respective Parliaments 

once a year from among their members, or who shall be elected by direct universal suffrage, in accordance 

with the procedure laid down by each High Contracting Party. (…)” 
108

 “Article 24 – The Assembly shall discuss in open session the general report submitted to it by the High 

Authority. 

(...) 

If the motion of censure is carried by a two- thirds majority of the votes -cast, representing a 

majority of the Members of the Assembly, the members of the Higher Authority shall resign as a body. They 

shall continue to deal with current business until they are replaced in accordance with Article 10”. 
109

 Demonstração da preocupação com o amadurecimento do projeto comunitário europeu e com seu caráter 

supranacional foi a decisão dos parlamentares, já em 1953, de organizarem-se na Assembléia em partidos e 

não de acordo com as respectivas nacionalidades (DRI, 2009, p.171). 
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europeus em favor do rearmamento alemão e da mobilização dos recursos germânicos em 

prol do bloco ocidental – por via do ingresso da Alemanha Ocidental na Organização do 

Tratado do Atlântico Norte. A viabilização do renascimento militar da Alemanha, algo 

sensível especialmente no contexto nacional francês, foi idealizada em diferentes bases 

pelo ministro de Defesa da França, René Pléven (CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, 

p.11). A ideia de Pléven era de que o tema da defesa comum da Europa Ocidental fosse 

organizado “dentro das mesmas linhas institucionais da CECA” (PÉREZ-BUSTAMANTE; 

COLSA, 2004, p.68), com a criação de um exército europeu – adstrito a um futuro órgão 

político de integração do continente, sob a responsabilidade de um Ministro Europeu da 

Defesa e com orçamento compartilhado. Em 1952, um tratado prevendo a constituição da 

Comunidade Europeia de Defesa foi assinado pelos mesmos seis Estados que haviam 

criado a CECA (mais uma vez convidado a participar, o Reino Unido novamente 

declinou). Como o próprio tratado da CED estipulava a existência de um órgão decisório 

de feições políticas (art.38), o qual também seria responsável por fazer a coordenação das 

instituições de integração, não tardou para que o projeto de uma “Comunidade Política 

Europeia” (CPE) ganhasse corpo. Contudo, tanto a CED quanto a CPE deixaram de ser 

iniciativas factíveis com a não aprovação do texto do tratado de 1952 pela Assembleia 

Nacional francesa, em Agosto de 1954
110

. 

 Assim, a CECA continuava como a única iniciativa com tintas supranacionais do 

continente, uma vez que os outros projetos para uma vigorosa integração da Europa 

Ocidental não vingavam. O impulso renovador do processo comunitário veio dos países do 

BENELUX, “who had the most experience of cross-border union and the least to lose from 

diluted national identities” (JUDT, 2005, p.302). Frente às dificuldades de uma maior 

aproximação nos campos militares e políticos, a esfera econômica passou a ser o âmbito 

central dos debates em prol da integração. Remetendo ao recente “plano Beyen”
111

, houve 

o renascimento das especulações sobre um novo caminho para a aproximação entre os 

Estados – tarefa empreendida principalmente pelo belga Paul- Henri Spaak, pelo 

luxemburguês Joseph Bech e pelo holandês Johan W. Beyen, que culminou na realização, 

                                                 
110

 Neste mesmo período, um novo Tratado de Bruxelas (1954) criou a “União da Europa Ocidental”, 

repaginando a anterior e já mencionada “União Ocidental” de 1948. Apesar de tal organização não ter 

encontrado problemas para ser aprovada nos Parlamentos Nacionais ao seu tempo (sendo assim integrada por 

França, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Itália e República Federal da Alemanha), a União da 

Europa Ocidental foi historicamente relegada a um segundo plano quando as necessidades de concertação 

dos Estados europeus se faziam presentes – já que as negociações inter-estatais sempre privilegiaram, ao 

longo dos anos, os foros da OTAN e da OCDE.  
111

 O governo belga e o governo holandês haviam especulado, em 1953, sobre a possibilidade de a CECA 

abarcar novos mercados, como os setores de transporte, de eletricidade, gás e energia atômica.  
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em junho de 1955, da Conferência de Ministros dos Negócios Estrangeiros em Messina 

(PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.75-76). Tal encontro foi um verdadeiro marco 

na evolução da marcha comunitária europeia, já que os representantes dos seis Estados 

membros da CECA
112

 concordaram com uma integração econômica plena. Os estudos 

necessários para aclarar a viabilidade de tal empreendimento ficaram a cargo de um comitê 

intergovernamental (o “Comitê das Delegações Governamentais dos Seis”), presidido por 

aquele que seria conhecido como o principal artífice da aproximação da Europa Ocidental 

neste período: Paul-Henri Spaak. Ao ceticismo francês, responsável por implodir os 

projetos da CED e da CPE, foi oferecida a compensação de que as análises do comitê 

também levariam em conta a possibilidade de a integração regional estender-se ao campo 

da energia atômica (CHALMER, p.11). Em 1956, o chamado Relatório Spaak veio a lume 

com a constatação sobre a necessidade de uma atuação orquestrada da Europa Ocidental 

para combater a queda da primazia econômica e da influência externa dos seus Estados. 

Nenhuma das economias da Europa do Oeste era autosuficiente e urgia uma ação 

cooperativa que promovesse as exportações, renovasse a indústria e planejasse a 

agricultura e os transportes (JUDT, 2005, p.304). Assim, o relatório prescrevia a instituição 

de uma união aduaneira (caracterizada por uma tarifa externa comum e pela livre-

circulação) na Europa Ocidental, com vistas à consecução de um Mercado Comum 

Europeu.      

 

O objetivo de um Mercado Comum Europeu seria o de 

criar uma zona ampla de política econômica comum que 

constituísse uma forte unidade de produção e permitisse uma 

expansão contínua, uma estabilidade crescente e um 

significativo acréscimo do nível de vida, bem como um 

desenvolvimento harmonioso das relações entre os Estados 

integrantes” (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.78).  

 

O texto do Relatório Spaak foi enviado aos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 

Estados envolvidos e à Assembléia da CECA. A Conferência de Veneza (1956), em que 

representantes dos entes estatais envolvidos harmonizaram as percepções sobre o rito a ser 

seguido, proclamou que o memorando produzido sob os cuidados do dirigente belga seria a 

                                                 
112

 A Conferência de Messina também contou com um observador do Reino Unido. Cinco meses depois, 

contudo, os britânicos já haviam decidido não tomar parte no projeto, tendo em vista os contornos 

supranacionais que as discussões tomavam. Segundo JUDT (2005, p.303), o rechaço do Reino Unido em 

tomar parte de tal processo deve-se ao fato de que seus governantes ainda não haviam percebido que a 

decadência Europeia na senda econômica internacional, algo que o Relatório Spaak afirmaria explicitamente 

pouco depois, também se aplicava a eles.  
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viga mestra de confecção de um novo tratado
113

. Em 25 de março de 1957, eram assinados 

em Roma o “Tratado Instituidor da Comunidade Econômica Europeia” e o “Tratado 

Instituidor da Comunidade Europeia de Energia Atômica”, os quais entrariam em vigor em 

1º de janeiro de 1958 sem um prazo de vigência temporal definido. 

 Os “Tratados de Roma” delinearam um nítido paralelo institucional entre as 

nascentes Comunidade Econômica Europeia (CEE) a Comunidade Europeia de Energia 

Atômica (EURATOM) e a CECA. Do mesmo modo que o Tratado de Paris previra, os 

novos documentos estipulavam que as comunidades então criadas seriam compostas pelo 

quarteto Comissão, Assembleia, Tribunal de Justiça e Conselho de Ministros (art.3 do 

Tratado da EURATOM e art.4 do Tratado da CEE). Estabeleceu-se, por via de um tratado 

anexo, que a Assembleia Geral e o Tribunal de Justiça consubstanciariam órgãos 

compartilhados por CECA, CEE e EURATOM – o restante do corpo institucional agiria de 

forma individual e autônoma, ao menos até o Tratado de Fusão dos Executivos entrar em 

vigor em 1967. Como veremos abaixo, a utilização do molde do Tratado de Paris não 

evitou que algumas peculiaridades fossem esculpidas nos documentos de Roma quanto à 

arquitetura institucional, afetando a dinâmica comunitária e o próprio caráter do processo 

de integração. 

 Já em seu preâmbulo, o tratado da EURATOM deixa clara a convergência de 

interesses estratégicos, econômicos, sanitários e tecnológicos que promoveu a constituição 

de tal comunidade. A pluralidade de influências foi transposta para a parte dispositiva do 

documento como demonstram as pretensões desafiadoras presentes no art. 2º 
114

, norma 

                                                 
113

 É evidente a influência do Relatório Spaak em diversos pontos do Tratado da Comunidade Econômica 

Europeia, como por exemplo na emblemática questão da agricultura (PELLEGRINI, 1959, p.99).  
114

 A própria extensão do referido artigo demonstra a variedade de objetivos traçados: 

 “Art. 2 In order to perform its task, the Community shall, as provided in this Treaty: 

(a) promote research and ensure the dissemination of technical information;  

(b) establish uniform safety standards to protect the health of workers and of the general public and 

ensure that they are applied; 

(c) facilitate investment and ensure, particularly by encouraging ventures on the part of 

undertakings, the establishment of the basic installations necessary for the development of nuclear 

energy in the Community;  

(d) ensure that all users in the Community receive a regular and equitable supply of ores and 

nuclear fuels;  

(e) make certain, by appropriate supervision, that nuclear materials are not diverted to other 

purposes than those for which they are intended; 

(f) exercise the right of ownership conferred upon it with respect to special fissile materials; 

(g) ensure wide commercial outlets and access to the best technical facilities by the creation of a 

common market in specialised materials and equipment, by the free movement of capital for 

investment in the field of nuclear energy and by freedom of employment for specialists within the 

community; 

(h) establish with other countries and international organisations such relations as will  foster 

progress in the peaceful uses of nuclear energy”. 
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justificadora da relativa autonomia da comunidade no gerenciamento e desenvolvimento de 

pesquisas e conhecimento técnico – talvez a principal característica da instituição ainda 

hoje, tal independência foi um relevante aspecto distintivo entre a EURATOM e a CEE 

(KAPTEYN, 2008, p.1224). As ousadas aspirações do documento também são evidentes 

no seu Título II (“Disposições para o fortalecimento do progresso no campo da Energia 

Nuclear”), em que estão traçadas desde as condições de criação de um mercado nuclear 

(em diversos dispositivos ao longo do trecho, como por exemplo, nos artigos 68 e 69) até 

controles de segurança (capítulo VII do referido título). A marcha temporal demonstra que 

as ações da EURATOM prestigiaram boa parte das disposições de seu marco legal, uma 

vez que houve: a) a concessão de financiamento para instalações nucleares (os 

“empréstimos EURATOM”); b) a utilização constante de minérios e combustíveis dos 

Estados-membros; c) o incentivo a diversos centros de pesquisa (como prestam testemunho 

o italiano “Centro Comune di Ricerca” em Istra e o belga “StudieCentrum voor 

Kernenergie – Centre d'étude de l'Énergie Nucléaire” de Mol, entre outros); d) a 

estruturação, em Luxemburgo, de um organismo responsável pelo sistema de salvaguardas, 

o qual é levado a cabo por funcionários da Comunidade. Apesar de avanços concretos, a 

EURATOM também experimentou momentos de dificuldade e anomia ao longo dos anos, 

como emblematiza a forte tentativa de esvaziamento que a instituição passou a sofrer na 

segunda metade da década de 1960, graças principalmente à atuação gaullista
115

 (PÉREZ-

BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.84).  

Para além das questões institucionais compartilhadas com o Tratado da CEE, talvez 

o principal tema de repercussão para o debate democrático europeu presente no documento 

instituidor EURATOM seja a questão do acesso público à informação. Algo notável em 

uma seara de repercussão delicada, o tratado prevê a publicidade tanto dos projetos de 

pesquisas nucleares promovidos pela Comunidade (art.11) quanto, onde possível, de 

iniciativas similares privadas ou públicas (art.5º)
116

. O documento também versa sobre as 

condições do compartilhamento de conhecimento técnico (art.13), salvo situações 

excepcionais
117

. Ademais, é possível antever uma faceta democrática em alguns deveres 

impostos pela comunidade aos seus Estados membros, tal qual a obrigação dos Estados de 

                                                 
115

 Ironicamente, foi justamente a ação francesa (tão preocupada com a questão nuclear no período de gestão 

dos Tratados de Paris) que impôs dificuldades ao progresso da EURATOM na década de 1960.   
116

 Em sentido próximo, mas no tocante à publicidade de projetos de investimentos no setor comunicados à 

Comissão, vide o art.44.  
117

 Nenhum dos dispositivos arrolados neste parágrafo exclui o dever de sigilo profissional de funcionários 

(comunitários ou não) que, em razão do ofício, tomaram conhecimento de temas de cunho confidencial 

(art.194).  
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fornecer informações sobre qualquer projeto de descarga de afluentes radioativos (art.37).  

Mesmo indiretamente, tal dever vem ao encontro de anseios por uma maior identidade 

entre Regionalismo e Democracia, uma vez que obriga os entes estatais a prestarem contas 

de seus atos, criando um sistema de controle entre instituições em prol do interesse da 

coletividade. A realidade, entretanto, não correspondeu aos ditames do tratado da 

EURATOM neste tocante, como evidencia, por exemplo, a recente postura do Tribunal de 

Justiça Europeu ao afirmar, no “Caso do Reator Jason”
118

, a não obrigatoriedade dos 

Estados membros de prestar informações sobre o desmantelamento de plantas nucleares 

em determinadas situações. Por conta de demonstrações desta monta é que campeia a 

sensação de que um tratado com redação similar ao da EURATOM “would not be so easily 

ratified in all Member States now as it was in 1957” (KAPTEYN, 2008, p.1224).  

 Intensamente influenciado pelo Relatório Spaak, o Tratado da CEE trazia uma 

seqüência de fases e de previsões institucionais do processo comunitário a serem 

implementadas ao longo do tempo. Verdadeira “declaration of future good intentions” 

(JUDT, 2005, p.303), tal documento prescrevia o surgimento de um vigoroso mercado 

comum (art. 2º
119

) em doze ou catorze anos após o início da vigência do tratado (PÉREZ-

BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.81). Assim, o art. 3º do tratado trazia as medidas a 

serem implementadas na perseguição deste objetivo: a) a eliminação, entre os Estados-

membros, das obrigações fazendárias e restrições quantitativas no comércio de 

mercadorias; b) o advento de uma tarifa externa comum e de uma política comercial 

compartilhada para terceiros mercados; c) o fim das restrições às "quatro liberdades", 

incentivando a livre circulação de pessoas, serviços, capital e, claro, mercadorias; d) a 

                                                 
118 O caso do Reator Jason – Comission v. United Kingdom (C – 61/03, acórdão de 12/04/2005) – foi levado 

ao Tribunal de Justiça Europeu graças ao não cumprimento pelo Reino Unido do dever de informar à 

Comissão sobre o curso de atividades para a descontinuação de plantas nucleares em seu território. Na 

situação em tela, o referido reator foi utilizado pelo Ministério da Defesa do Reino Unido no Royal Naval 

College de Greenwich durante mais de quarenta anos. O uso do aparato na formação do corpo técnico da 

Marinha e nas pesquisas sobre o tema da propulsão nuclear de submarinos findou em 1996, quando o reator 

começou a ser desmontado. A Comissão solicitou ao Reino Unido informações detalhadas sobre o 

desmantelamento, atenta à questão do descarte dos efluentes radioativos. As autoridades do Reino Unido 

denegaram o pedido, afirmando que não havia o dever dos Estados membros da EURATOM de prestar 

contas de atividade nuclear para fins militares. Como bem reconhece o acórdão do Tribunal sobre este caso, o 

art. 37 prevê apenas a obrigatoriedade de prestar informações frente ao desmantelamento de uma planta 

nuclear, sem especificar qualquer distinção entre reatores de uso civil ou militar. Surpreendentemente, 

contudo, a corte optou por não acolher o pleito da Comissão, alegando que o órgão buscava no art. 37 

disposições que não estavam ali previstas – o que desafia a melhor hermenêutica do texto do dispositivo 

normativo, no qual se lê claramente que “Each Member State shall provide the Comission with such a 

general data relating to any plan for the disposal of radioactive waste in whatever form (...)”. 
119

 "Art. 2 – The Community shall have as its task, by establishing a common market and progressively 

approximating the economic policies of member states, to promote throughout the community a harmonious 

development of economic activities, a continuous and balanced expansion, an increase in stability, an 

accelerated raising of the standard of living and closer relations between the states belonging to it". 
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adoção de políticas comuns nos campos da agricultura e dos transportes; e) a criação de um 

mecanismo garantidor da concorrência no mercado comum – uma forma de se evitar que a 

formação de cartéis e de outras barreiras privadas dificultasse o avanço do livre-comércio 

(CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.12); f) o desenvolvimento de instrumentos de 

concertação macroeconômica (essencialmente no tocante aos balanços de pagamentos); g) 

a harmonização dos ordenamentos nacionais como forma de assegurar o bom 

funcionamento do mercado comum; h) o estabelecimento de um Banco de Investimento 

Europeu (para a disponibilização de recursos em prol do desenvolvimento do mercado 

comum) e de um Fundo Social Europeu (para fomentar a criação de empregos e a melhora 

na qualidade de vida da força de trabalho); i) a estruturação de uma política cooperativa 

com os territórios ou antigas colônias dos Estados membros
120

.  

O tratado da CEE tornou-se a pedra de toque da integração europeia pelos anos 

seguintes, demonstrando o predomínio da dimensão econômica do projeto comunitário – o 

que relegava as preocupações com a participação popular a um nível secundário. Uma 

demonstração neste sentido é o tratamento dado ao tema da política social no documento 

instituidor da CEE. Em maior ou menor grau, dependendo do caso nacional escolhido, o 

cenário político do pós 2ª Guerra Mundial na Europa Ocidental é marcado pelo tema do 

modelo social defendido pelo Estado
121

, em que a abordagem dada à prestação dos serviços 

públicos define o posicionamento dos atores no espectro político e orienta os eleitores. As 

questões atinentes ao Welfare State ainda estão ligadas à identidade política continental 

(GIDDENS, 2007) – o que motiva o debate, a ser por nós abordado oportunamente, sobre a 

possibilidade de incremento da legitimidade do processo comunitário a partir da atribuição 

de funções previdenciárias e de assistências sociais
122

. Portanto, tomando-se como 

incontornável a relação entre a ação institucional no campo da prestação de serviços 

públicos e a legitimidade política, cabe notar a debilidade do Tratado da CEE. A leitura 

dos art.117-122 demonstra a ausência de um real papel das instituições comunitárias nesta 

seara, algo passível de ser creditado à própria opção dos Estados-membros. O domínio das 

políticas sociais, como bem nota MAJONE (1998, p.13), foi deliberadamente colocado 

fora do alcance da CEE – exceto pelas menções, ainda que genéricas, da vedação à 

discriminação de gênero na remuneração dos trabalhadores (art.119) e do regime de 

                                                 
120

 A Convenção de Yaoundé (1963), assinada entre a CEE e quinze Estados africanos sobre temas de 

cooperação econômica, é uma decorrência direta deste dispositivo.   
121

 Para uma melhor compreensão do tema, vide ESPING-ANDERSEN (1990).  
122

 Ver o capítulo III deste trabalho. 
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seguridade social dos trabalhadores migrantes (art.121
123

). Durante as décadas seguintes, a 

questão de políticas públicas comunitárias seria vista como algo distante do projeto de 

integraçãoao ponto de alguns doutrinadores identificarem nesta ausência de 

correspondência a principal causa do déficit democrático europeu.       

Tanto o Tratado da EURATOM quanto o Tratado da CEE estabeleceram uma 

arquitetura institucional com menor caráter supranacional do que a CECA, uma vez que as 

competências das comissões previstas nos Tratados de Roma eram mais restritas que as 

previsões da Alta-Autoridade do documento de Paris
124

. Fruto de uma tentativa de reforçar 

o papel decisório dos Estados na condução dos destinos do processo comunitário, tal 

fenômeno mostra-se tão evidente que é apontado pela doutrina em peso (CRAIG; DE 

BURCA, 2008, p.7; TOSTES, 2004, p.97-98; CUNHA, 2004, p.74-75; PÉREZ-

BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.82). Assim, praticamente a totalidade dos temas 

abordados pela CEE, por exemplo, seriam definidos em última instância pelo Conselho – e, 

na maior parte das vezes durante este período inicial
125

, por unanimidade (CHALMERS; 

DAVIES; MONTI, 2010, p.13). Os tratados de Roma também instituíram a possibilidade 

de alguns temas serem aprovados nos respectivos Conselhos por maioria qualificada, com 

o escopo de refletir o peso populacional dos Estados-membros. Assim, tanto o art.118 do 

tratado da EURATOM quanto o art.148 do Tratado da CEE estabelecem a divisão dos 

pesos dos votos dos Estados da seguinte forma: peso quatro para os votos de Alemanha, 

França e Itália; peso dois para os votos de Bélgica e Holanda; e peso um para os votos de 

Luxemburgo. A aprovação daria-se com a maioria de 12 votos (em alguns casos exigia-se 

que ao menos quatro Estados tivessem contribuído para a obtenção da maioria). A questão 

da adoção do procedimento de maioria qualificada no Conselho é uma medida 

emblemática dos desafios da questão da democratização do processo comunitário europeu 

– e das diversas concepções que alimentam este debate.  Uma interpretação possível é a de 

que a maioria qualificada corresponde a um esforço democrático já que, ao substituir a 

lógica da paridade dos votos em prol do peso demográfico dos Estados, aproxima as 

decisões da vontade ficta da maior parte do total de cidadãos dos entes estatais envolvidos 

no projeto comunitário. Por outro lado, pode-se pensar que a existência da votação por 

maioria qualificada impede um Estado de exercer o direito de veto de uma determinada 

disposição (o que seria garantido caso o houvesse a aprovação por consenso do tema), 

                                                 
123

 Também de uma forma genérica, os artigos 48-51 versam sobre o papel do trabalhador no âmbito da CEE.  
124

 A mera leitura dos tratados em tela permite chegar a esta conclusão. 
125

 Sobre a evolução deste tema, ver no nosso próximo item a “Crise da cadeira vazia” no Conselho (1965). 
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constrangendo a base social de determinado membro a se submeter a uma disposição 

mesmo contra a sua vontade flagrante. De certa forma, esta dualidade de posicionamentos 

dialoga com a clássica ambivalência da integração europeia entre o viés supranacional e o 

jaez intergovernamental (CRAIG; DE BURCA, 2008, p.7), tendo forte impacto nos 

debates sobre o liame entre Democracia e Regionalismo na Europa.  

 Se de fato houve uma tentativa de reafirmar-se o papel dos entes estatais com o 

fortalecimento dos respectivos Conselhos na letra dos tratados de Roma, vale também 

lembrar que tais documentos possuíam uma forte dimensão propositiva (JUDT, 2005, 

p.303), o que permitiu à práxis remodelar as prescrições normativas. A realidade 

demonstrou que mesmo frente à perspectiva de estabelecimento de comissões 

enfraquecidas, ocorreu um movimento em sentido contrário: “Na prática, apesar de seus 

poderes terem sido reduzidos, a Comissão se constrói como poder guardião dos Tratados, 

fazendo-se respeitar pelo interesse comunitário” (CUNHA, 2004, p.75). Este papel 

vigilante e a primazia na proposição legislativa conferiram um inegável destaque à 

Comissão, unificada em 1965. Assim, o duopólio decisório entre Comissão e Conselho foi 

construído, relegando à Assembleia um papel menor pelas décadas seguintes. A tal 

organismo couberam uma genérica função supervisora e diminutas competências (CRAIG; 

DE BURCA, 2008, p.7). É evidente que a deliberação comunitária sem a participação ativa 

do órgão de representação dos povos envolvidos, algo propiciado pelo arranjo institucional 

dos Tratados de Roma, não contribuiu para a promoção das práticas democráticas no 

projeto de integração. Porém, é possível notar algumas manifestações dos referidos 

documentos neste sentido, como a manutenção da possibilidade já presente no Tratado da 

CECA de uma moção da Assembleia forçar a renúncia de toda a comissão (art.114 da 

EURATOM e art. 144 do Tratado da CEE). Ademais, após os Tratados de Roma houve um 

acréscimo no número de membros da Assembleia de 78 para 142 (CUNHA, 2004, p.77), 

algo que aumenta a representatividade da base social e, logicamente, auxilia a combater a 

distância entre as instituições comunitárias e a base social.   

 

 

2.4 – O desenvolvimento do paradigma normativo-institucional das 

comunidades e o impacto na realidade dos cidadãos: as décadas de 1960 e de 1970 
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Os efeitos do início das atividades da Comunidade Econômica Europeia foram 

estimulantes. O aumento das trocas comerciais no interior da comunidade correspondeu a 

quase 20% só em 1959 e o cronograma inicial de redução das tarifas alfandegárias foi 

sendo progressivamente antecipado, frente ao sucesso do empreendimento. Entre 1961 e 

1970, os seis Estados-membros tiveram um crescimento médio anual de 5,1% do PIB 

(PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.86-86). As boas perspectivas da Comunidade 

Econômica Europeia levaram ao surgimento de um projeto paralelo, capitaneado pelo 

Reino Unido
126

. Assim, além dos enviados britânicos, representantes da Áustria, 

Dinamarca, Noruega, Suécia, Suíça e Portugal
127

 assinaram a Convenção de Estocolmo, 

responsável por criar a Associação Europeia de Livre-Comércio (AELC).  

A configuração da AELC era nos moldes pretendidos pelo Reino Unido quando negociara 

a sua chancela aos Tratados de Roma anos antes: um bloco econômico caracterizado 

essencialmente pela livre-circulação de produtos industrializados. Apesar de ser 

contemporânea da CEE, a AELC não conseguiu firmar-se como um projeto viável de 

concorrência ao eixo central do comunitarismo europeu: “EFTA was (and remains) a 

minimalist organization, a reaction to the defects of Brussels rather than a genuine 

alternative” (JUDT, 2005, p.307). Não demorou para que o apego britânico à sua 

Commonwealth e a esperança do Reino Unido no fortalecimento da EFTA fossem limados 

pela realidade. Ignorar a pujança do mercado formado pela CEE passava a ser uma ameaça 

aos interesses nacionais britânicos – tanto da perspectiva econômica quanto do patamar 

estratégico (TOSTES, 2004, p.99-100). Já em julho de 1961, o governo do primeiro-

ministro Harold Macmillan submetia o primeiro dos três pedidos de adesão à CEE que o 

Reino Unido faria.        

Entre os vários indicativos que possam ser dados sobre o vigor da CEE em seus 

primórdios, talvez o mais evidente (e duradouro) seja o empenho na organização de um 

tratamento harmônico da agricultura no bloco econômico. Fazendo jus ao caráter 

programático do tratado instituidor da CEE, os dispositivos normativos sobre a abordagem 

comunitária da questão agrícola (artigos 38 a 47) eram genéricos e não contribuíam para a 

operacionalização de qualquer ação institucional. O art.40 estipulou um período transitório 
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 “Pressentindo os efeitos perniciosos para si do fato de ter ficado à margem da CEE, mas, ao mesmo 

tempo, continuando a não estar disposto a aceitar a concepção supranacional que presidia as três 

comunidades, o Reino Unido toma a iniciativa de criar uma simples área de livre-comércio” (FAUSTO DE 

QUADROS, 2008, p.40). 
127

 Posteriormente, Finlândia (1961), Islândia (1970) e Liechtenstein (1991) ingressaram na Associação 

Europeia de Livre-Comércio. A organização conta hoje em seu quadro apenas com Suíça, Noruega, Islândia 

e Liechtenstein. 
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entre 1962 e 1967 para a efetivação de um mercado agrícola reformulado enquanto que o 

art.43 estabeleceu o prazo de dois anos para que a Comissão formulasse os termos de uma 

Política Agrícola Comum (PAC). Inspirados no art.43 que, em julho de 1958, 

representantes do seis Estados membros se reuniram na piemontesa cidade de Stresa. Os 

resultados da Conferência de Stresa cunharam o norte da PAC, uma vez que i) o mercado 

agrícola comunitário deveria ser imunizado contra os humores do mercado internacional; 

ii) havia necessidade de efetivar-se um sistema de sustentação de preços dos produtos 

agrícolas e de realinhamento produtivo; iii) a agricultura do bloco deveria ser organizada 

em torno da produção familiar (MESQUITA; CARISIO, 2006, p.35). Incentivado por este 

ideário, organizou-se progressivamente um sistema de atuação calcado em subsídios, 

estoques reguladores, preço-mínimo de produtos e tarifas à importação, permitindo 

reconhecer na PAC um instrumento típico de regionalismo fechado – ou seja, uma forma 

de garantir primordialmente o desenvolvimento das forças produtivas dos sócios da CEE 

no setor agrícola. Em pouco tempo, a PAC tornou-se a faceta mais evidente do projeto 

comunitário
128

. A iniciativa tinha efeitos diretos sobre a vida dos produtores agrícolas, na 

medida em que garantia uma remuneração mínima no desempenho de suas atividades. É 

possível  indagar se iniciativas desta monta auxiliam a adensar o lastro de legitimidade do 

projeto comunitário, uma vez que os beneficiados pela política agrícola sentiam os 

concretos benefícios econômicos da ação da CEE. A proximidade entre a estrutura 

institucional e a base social correspondente é, sem dúvida, condição para um 

gerenciamento democrático dos destinos da coletividade. Todavia, apontar que a PAC teria 

sido (ou ainda seja) uma ferramenta para a consecução de um cenário comunitário 

democrático é algo que deve ser sopesado. Tal mitigação advém da constatação de que a) 

os benefícios da PAC não atingem e nunca atingiram, ao menos diretamente, todo o 

espectro social; b) nem todos os produtores agrícolas nem todos os setores de produção do 

setor foram (ou são) igualmente beneficiados pelas ações da Política Agrícola Comum
129

.  

Apesar de o sucesso econômico da iniciativa de integração europeia nos seus 

primeiros anos ter sido evidente, tal expansão não evitou a eclosão de conflitos do ponto de 

vista institucional. O processo de maturação do processo deliberativo da CEE foi 

catalisado pelo confronto aberto entre perspectivas sobre o projeto comunitário em 1965, 
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 “By 1970 the employed four out of five of the Common Market’s administrators, and agriculture was 

costing 70 percent of the budget, a bizarre situation for some of the world’s most industrialized states” 

(JUDT, 2005, p.307).  
129

 A este respeito, consultar tanto o Apêndice I deste trabalho quanto os apontamentos de JUDT (2005, 

p.306-07). 
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naquela que foi a primeira grande crise da “marcha solidária” da Europa (NOUSCHI, 

1994, p.125). A dimensão destes desencontros foi tal que mesmo dois temas nitidamente 

distintos, como os mencionados ingresso do Reino Unido na CEE e desenvolvimento da 

PAC, convergem na questão da crise institucional do processo comunitário na metade da 

década de 1960 – essencialmente graças à ação da mítica figura de Charles de Gaulle. De 

Gaulle, herói nacional e presidente da França entre 1959 e 1969, detinha uma compreensão 

própria sobre o processo de integração da Europa Ocidental
130

. Do mesmo modo que o 

primeiro-ministro Michel Debré, De Gaulle defendia que as instituições comunitárias 

deveriam ter um caráter essencialmente técnico, reservando aos entes estatais a primazia na 

condução do processo. O estadista francês se opunha ao fortalecimento do componente 

supranacional das comunidades em prol de uma dinâmica tipicamente intergovernamental 

(CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.13), como bem demonstra a sua “Declaração 

da Europa das Pátrias”
131

 (1960). A apresentação de um novo viés para a integração do 

continente tinha por pano de fundo o objetivo de “desnaturalizar as instituições 

comunitárias” até então existentes (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.90). 

Colocar em xeque o professado modelo (mesmo que não necessariamente seguido) do 

supranacionalismo europeu era a antesala da proposta de constituição de uma 

“Comunidade Política Europeia”, apresentada no ano seguinte. A proposta, de tintas 

“confederais”, consistia essencialmente em uma união dos Estados com personalidade 

jurídica própria, baseada na ideia de uma cooperação intergovernamental com poder de 

veto a todos os seus membros. Entre outros motivos, a violação do espírito dos Tratados de 
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 Como bem nota MORAVCSIK (1998, p.2-5), a quase totalidade dos estudos que analisam as ações 

francesas no âmbito comunitário durante a década de 1960 atribuem tais opções aos cálculos estratégicos e às 

afinidades ideológicas de De Gaulle. Uma abordagem distinta do estadista francês é dada pelo mesmo 

MORAVCSIK (1998, p.5), para quem as posições do presidente francês no campo comunitário foram 

orientadas essencialmente pela questão comercial – inclusive, por exemplo, na posição gaullista sobre o 

ingresso do Reino Unido na CEE. Apesar de, neste tocante, o presente trabalho seguir a análise tradicional, 

deve-se ressaltar a existência de elementos empíricos que permitem sustentar a tese da influência 

determinante dos imperativos comerciais nas medidas do antigo presidente francês frente a momentos 

decisivos da integração do continente (MORAVCSIK, 1998, p.31-32).     
131

 É possível encontrar a transcrição das emblemáticas palavras de De Gaulle na obra de PÉREZ-

BUSTAMANTE – COLSA (2004, p.90): “Quais são as realidades da Europa? Quais são os pilares sobre os 

que pode-se construi-la? Em verdade que são os Estados. Os Estados que são certamente muito diferentes uns 

dos outros, que têm cada um a sua alma, a sua história, a sua linguagem, as suas tragédias, as suas glórias, as 

suas ambições. Mas os Estados são as únicas entidades que têm o direito de ordenar e o poder de serem 

obedecidas. Figurar-se que se pode construir qualquer coisa eficaz pela ação e que deve ser aprovada pelos 

povos, fora ou sobre o Estado, é uma quimera. (...) É verdade que se podem instituir determinados 

organismos mais ou menos extra ou supranacionais. Estes organismos têm seu valor técnico, mas não podem 

ter autoridade e eficácia política”.  
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Roma e a controvérsia quanto à participação do Reino Unido impediram que a proposta da 

CPA seduzisse a totalidade dos governos envolvidos no processo
132

.  

Apesar do insucesso da CPA, De Gaulle progressivamente credenciava-se como um 

dos principais expoentes do comunitarismo europeu, uma vez que não apenas propunha 

uma nova abordagem, como tomava medidas concretas de acordo com suas controversas 

concepções. Desta forma, com base na ideia de que as comunidades europeias não seriam o 

espaço natural a ser habitado pelo Reino Unido, o antigo general vetou o ingresso dos 

britânicos na CEE em 1963 e em 1967
133

. Reforçando a sua predileção por um viés 

intergovernamental da integração europeia, De Gaulle toma uma ousada postura em 1965, 

frente a um conjunto de projetos de reforma da dinâmica comunitária. A Comissão 

apresentou três propostas: a) o fortalecimento das competências da Assembleia; b) um 

modelo de financiamento das Comunidades independente das contribuições dos Estados-

membros (o que adensaria a autonomia dos órgãos comunitários); c) uma série de 

regulamentações financeiras que permitiriam o incremento da PAC. O governo francês se 

opôs frontalmente a dupla inicial de postulações, o que gerou uma paralisia institucional, 

uma vez que a Comissão resolvera que a apreciação das propostas se daria em bloco 

(CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.13). Em junho de 1965 a França retirou-se do 

Conselho e a partir de então os seus representantes empreenderam uma prática “da cadeira 

vazia” nas reuniões comunitárias. Apesar de ser normalmente reputado como um 

desacordo em torno dos destinos da PAC, tendo em vista que as propostas integravam um 

único pacote, a crise em verdade tinha uma motivação latente: “trata-se menos do modo de 

financiamento da PAC para o período de 1965-1970, do que da relação entre o poder dos 

Estados e o poder da Comissão” (NOUSCHI, 1994, p.125). O pano de fundo da 

controvérsia era que se aproximava o momento em que o cronograma acordado à época 

dos Tratados de Roma previa que as votações no Conselho sobre diversos temas sensíveis 

(tais como política comercial, agricultura e transportes) passariam a ter a maioria 

qualificada como quórum de aprovação (MORAVCSIK, 1998, p.60).  
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 Parte da literatura (FAUSTO DE QUADROS, 2008, p.42; BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.93) vê este 

insucesso como a origem da aproximação franco-germânica que resultou no “Tratado de Amizade e 

Cooperação” (1963) entre os dois Estados – em sentido diverso vide NOUSCHI (1994, p.140-41). Também 

conhecido por “Acordo do Eliseu”, tal documento previa encontros periódicos entre representantes das duas 

nações e estipulava três áreas primordiais de cooperação (relações exteriores, defesa e juventude). O “Acordo 

do Eliseu” é comumente reputado como o grande marco na afirmação do eixo condutor dos destinos da 

Europa comunitária nas próximas décadas, qual seja, o condomínio entre Alemanha e França.   
133

 Em uma nítida demonstração da sua reticência com os EUA e da sua atenção à influência da dimensão 

transatlântica na condução da política externa britânica, é famosa a reação de Charles De Gaulle ao tema do 

pedido de ingresso do Reino Unido à CEE – chamando tal solicitação de “cavalo de tróia” (TOSTES, 2004, 

p.100). 



105 

 

 

 

Tal alteração ia de encontro à predileção francesa por uma dinâmica comunitária 

intergovernamental. A postura da França interrompeu o avanço do mercado comum, a 

ponto de os outros Estados envolvidos clamarem por um entendimento. Após uma 

infrutífera primeira proposta francesa
134

, o acordo foi obtido por meio do compromisso dos 

Estados de apenas aprovarem por consenso medidas cujo assunto fosse considerado um 

tema “de interesse muito importante”. O chamado “Compromisso de Luxemburgo”, um 

verdadeiro “acordo sobre discordar” (CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.13), não 

consubstanciou um documento vinculante e sim uma espécie de código de comportamento. 

Apesar disso, a crença de que os Estados deveriam esforçar-se para atingir a concórdia nos 

assuntos de relevância especial viria a ser diligentemente respeitada, mesmo com a 

disseminação da prática no Conselho de tratar-se temas desimportantes como sendo de alto 

interesse.      

 Quando o processo de integração voltou a caminhar após os seis meses de paralisia 

patrocinados por De Gaulle, algo havia mudado. O “Compromisso de Luxemburgo” “was 

the first breach of the original Treaty and a remarkable demonstration of raw French 

power” (JUDT, 2005, p.308). Além disso, o acordo obtido em janeiro de 1966 não apenas 

condicionou o processo comunitário de confecção de normas ao longo dos decênios 

seguintes, mas também definiu o tom da integração europeia de um modo geral até, ao 

menos, o advento do Ato Único Europeu em 1986. A generalização do poder de veto 

decorrente do “Compromisso de Luxemburgo” cunhou uma forma de depreensão do 

cenário comunitário tipicamente intergovernamental, em que os Estados detinham uma 

inquestionável primazia decisória. A análise das consequências deste novo momento 

europeu para o dualismo democracia e integração regional pode ser feita em duas chaves. 

Na primeira delas, seria possível vislumbrar o incremento do traço democrático no 

processo comunitário europeu a partir do “Compromisso de Luxemburgo” – desde que se 

parta do conceito de que os Estados são os representantes por excelência dos seus cidadãos 

na esfera internacional - uma concepção controversa face à dificuldade de demonstração 

empírica e ao contemporâneo desgaste da identidade entre ente estatal e base social. A 

existência do recurso ao veto, neste sentido, pode ser entendida como uma garantia de que 

os indivíduos apenas seriam constrangidos a cumprir as normas comunitárias frente à 

                                                 
134

 A proposta apresentada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Maurice Couve de Murville, de um 

protocolo interpretativo ao “Tratado instituidor da Comunidade Econômica Europeia” em que se eliminasse o 

procedimento por voto majoritário em algumas situações e em que se promovesse a diminuição das 

competências da Comissão (com o aumento do controle do órgão por parte dos Estados) foi rechaçada pelos 

outros cinco Estados.  
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concordância do respectivo Estado. Haveria assim uma relação de representatividade, 

ainda que indireta e algo longínqua, responsável por conferir a centelha participativa no 

procedimento decisório da marcha integracionista.  

Por outro lado, é possível ter uma percepção distinta sobre os efeitos do acordo 

obtido em 1966 para a democratização do regionalismo europeu, concepção esta baseada 

na convicção de que o arranjo intergovernamental enfraqueceu o processo comunitário 

como um todo. Não apenas a Comissão, que nos anos seguintes ao “Compromisso de 

Luxemburgo” viria a ser primordialmente um órgão encarregado de fomentar o consenso 

(CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.14), mas todo o corpo comunitário havia 

perdido pujança com a reafirmação do protagonismo estatal. A mera observância da 

realidade permite notar que, em organizações intergovernamentais tradicionais, as 

sociedades nacionais estão dissociadas dos respectivos nódulos decisórios – uma vez que 

as iniciativas de representantes das populações envolvidas teriam papéis secundários 

(como a Assembleia no caso das Comunidades Europeias). Ademais, um arranjo com 

produção de efeitos diretos pressupõe a transferência de competências nacionais 

(normalmente atribuições parlamentares) a um cenário em que a capacidade decisória é 

exercida pelos Executivos. O “Compromisso de Luxemburgo”, assim, reforçaria os 

problemas de legitimidade democrática do processo comunitário, uma vez que afasta o 

conjunto dos cidadãos da condução dos destinos da integração, tanto pela progressiva 

cessão de competências originais dos parlamentos nacionais como pela ausência de um 

papel central da casa representativa dos povos envolvidos no empreendimento regional.    

O ano de 1965 foi importante não apenas pela implosão comandada pela “crise da 

cadeira vazia”, mas também pela assinatura do “Tratado instituidor de um Conselho Único 

e uma Comissão Única para as Comunidades Europeias” (também conhecido por “Tratado 

de Fusão dos Executivos” ou “Tratado de Bruxelas”), que entraria em vigor em 1967. 

Como a própria nomenclatura demonstra, tal documento estabeleceu um só Conselho em 

substituição aos conselhos da CECA, da CEE e da EURATOM
135

 e uma única Comissão, 

                                                 
135

 “Article 1 – A Council of the European Communities (hereinafter called the "Council") is hereby 

established. This Council shall take the place of the special Council of Ministers of the European Coal and 

Steel Community, the Council of the European Economic Community and the Council of the European 

Atomic Energy Community.  

It shall exercise the powers and jurisdiction conferred on those institutions in accordance with the 

provisions of the treaties establishing the European Coal and Steel Community, the European Economic 

Community and the European Atomic Energy Community, and of this Treaty.” 
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em vez das comissões da CEE e da EURATOM e da Alta-Autoridade da CECA
136

. Assim, 

apesar de os marcos jurídicos continuarem separados (CUNHA, 2004, p.78-79), a 

“unificação dos órgãos executivos reforçou a existência do fictício interesse comunitário” 

(TOSTES, 2004, p.98), conferindo um novo aspecto ao projeto de convergência da Europa 

Ocidental
137

. Por outro lado, como bem aponta MEDEIROS (2009, p.21), esta importante 

repaginação institucional foi contemporânea do inicio da predominância da “lógica de 

cooperação – ancorada na tomada de decisão por consenso e instituições 

intergovernamentais – sobre a lógica de integração – calcada na decisão por maioria 

qualificada e instituições supranacionais”.  Ainda que não de forma tão emblemática como 

presente no Acordo de Luxemburgo, é possível sustentar que o realinhamento promovido 

pelo “Tratado instituidor de um Conselho Único e uma Comissão Única para as 

Comunidades Europeias” também teve efeitos no tema do alcance democrático do 

processo comunitário europeu. Apesar de os artigos 1º e 9º do Tratado de Fusão serem 

explícitos em afirmar que a dupla de novos órgãos está adstrita às competências 

originalmente outorgadas pelos tratados de Roma e de Paris, a nova arquitetura sem dúvida 

reforça a dimensão intergovernamental da marcha comunitária. Assim sendo, permanecem 

possíveis as duas interpretações mencionadas anteriormente, quais sejam: a) uma leitura 

favorável à ideia de que organizações internacionais seriam mais democráticas quanto mais 

intergovernamentais fossem (já que os Estados seriam os representantes dos cidadãos na 

arena internacional); b) ou uma interpretação de que o supranacionalismo traz uma 

perspectiva democrática mais clara do que o intergovernamentalismo (ao evitar a 

transferência de competências de Parlamentos Nacionais para os Executivos dos 

respectivos Estados e ao tornar possível a existência de casas parlamentares regionais).   

Precedidos pela esperançosa “Conferência de Chefe de Estados e de Governos” (ou 

apenas “Conferência de Haia”), os anos 1970 testemunharam um período difícil para a 
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 “Article 9 – A Commission of the European Communities (hereinafter called the "Commission") is hereby 

established. This Commission shall take the place of the High Authority of the European Coal and Steel 

Community, the Commission of the European Economic Community and the Commission of the European 

Atomic Energy Community. 

It shall exercise the powers and jurisdiction conferred on those institutions in accordance with the 

provisions of the treaties establishing the European Coal and Steel Community, the European Economic 

Community and the European Atomic Energy Community, and of this Treaty.” 
137

 TOSTES (2004, p.98) chega a dizer que, neste momento histórico, o Tribunal, com base no argumento da 

primazia do interesse comunitário, começara a reconhecer suas decisões como autônomas: “já estavam sendo 

consolidados princípios políticos constitucionais de uma instância política que passaria a exercer a primazia 

sobre as ordens jurídicas internas”. Esta desconexão entre uma ordem jurídica supranacional e um arranjo 

institucional com traços intergovernamentais cria uma esquizofrênica situação para os destinatários das 

normas, criando condições para a uma desconexão entre o projeto comunitário e a base social. Este tema, 

assim como a discussão sobre a autonomia do Direito Comunitário Europeu, será retomado oportunamente.      
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saúde econômica da Europa. Em dezembro de 1969, a “Conferência de Haia” ensejou 

otimismos ao demarcar o momento em que a França levantou tacitamente o seu veto ao 

ingresso britânico nas Comunidades Europeias
138

, alteração possível graças à substituição 

de Charles De Gaulle por Georges Pompidou alguns meses antes.  Sem dúvida, o encontro 

em Haia atacou 

 

os desafios mais importantes daquele momento: avançar na 

construção europeia continuando o estudo da possibilidade de 

eleições diretas por sufrágio universal à Assembleia; o melhor 

domínio do mercado; a aceitação de um regulamento financeiro, a 

evolução para a União Econômica e o desenvolvimento da 

cooperação monetária, a possibilidade de criar um Fundo de 

Reserva Europeu, a coordenação de um desenvolvimento 

industrial, a realização de uma universidade europeia; a reforma do 

Fundo Social e, sobretudo, a reafirmação do princípio do 

alargamento da Comunidade, tal como se dispõe no art.237 de 

Roma, a outros Estados candidatos (PÉREZ-BUSTAMANTE; 

COLSA, 2004, p.102-03). 

  

Ao longo dos anos seguintes, contudo, a situação econômica da Europa Ocidental 

foi deteriorando-se, algo acentuado pelo primeiro “Choque do Petróleo” (1973).  A entrada 

de novos membros nas Comunidades Europeias não evitou que os mercados nacionais 

sofressem os impactos do aumento dos índices de desemprego e da desaceleração do 

crescimento econômico (ALBERT, 1992, p.249-50). Alcunhada pela historiografia como 

período da “Euro-esclerose”, a qual duraria ao menos até o princípio da próxima década, 

tal época também foi marcada pela estagnação da marcha comunitária
139

. Como bem 

aponta AWESTI (2006, p.3-6), há inclusive uma forte tendência doutrinária em se 

relacionar as dificuldades econômicas do período com o predomínio da abordagem 

intergovernamental nas comunidades. Independentemente da acuidade da relação entre a 

“Euro-esclerose” e a então vigente opção de uma aproximação continental de tintas estado-

cêntricas, fato é que a década de 1970 presenciou o fortalecimento do caráter 

intergovernamental do empreendimento comunitário europeu (CRAIG; DE BURCA, 2008, 

p.9), salvo por algumas iniciativas excepcionais. Assim, o “Relatório Davignon” (1970) 

sugeriu que a politica externa comunitária fosse construída com base na cooperação, por 

                                                 
138

 Em janeiro de 1972, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca e Noruega foram admitidos na malha comunitária 

Europeia – a qual já poderiam integrar no ano seguinte. Em setembro de 1972, a população norueguesa 

rejeitou, em referendo sobre o tema, a participação do seu Estado nas Comunidades Europeias. Tal 

posicionamento foi mantido em nova consulta à população vinte anos depois (JUDT, 2005, p.526).  
139

 A análise de JUDT (2005, p.526) sobre o interlúdio de 1973-1986 parece ir em sentido diverso. Para o 

historiador britânico, tal período foi caracterizado pelo incremento do ativismo comunitário e pela expansão 

dos sócios no projeto europeu, o que permite ao autor resgatar a imagem de uma sequência irregular de big 

bangs na concertação da Europa Ocidental. 
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meio do estabelecimento de reuniões periódicas dos Ministros das Relações Exteriores e da 

criação de um secretariado político permanente
140

. Estas formulações resultaram no 

advento da “Cooperação Política Europeia” (CPE), que 

 
ocupou um lugar importante no marco das ações externas dos 

países-membro, constituindo-se enquanto elemento fundamental 

para se pensar na União como ator internacional. Seu processo de 

formulação é baseado no intergovernamentalismo, o que significa 

que suas ações são efetivas apenas quando se atinge um consenso 

entre os Estados-membros. Colocam-se, porém, dificuldades para 

se alcançar um consenso entre países heterogêneos e, muitas vezes, 

com visões distintas sobre temas da política internacional 

(SARAIVA, 2004, p.89). 

 

Além da CPE, a dimensão intergovernamental foi então fortalecida na dinâmica das 

comunidades europeias por, ao menos, mais dois eventos. O primeiro deles foi a instituição 

do procedimento chamado de “comitologia”, que expressa a prática de criação de comitês 

para o acompanhamento, orientação e auxílio na execução das competências conferidas à 

Comissão
141

. Tais comitês são constituídos por representantes dos próprios Estados-

membros, sob coordenação do comissário pertinente. Assim, a comitologia “enabled 

Member States to have a voice and influence over the content of secondary Community 

legislation in a way that had not been envisaged in the original EEC Treaty (CRAIG; DE 

BURCA, 2008, p.9). Ao longo das décadas, o desenvolvimento deste procedimento 

suscitou diversas críticas no tocante às repercussões democráticas da sua dinâmica. Assim, 

a atuação dos comitês sofreu questionamentos quanto à ausência de transparência, ao 

excesso de tecnicismo, à falta de controle democrático e ao fato de contribuir para o 

alijamento do Parlamento do procedimento decisório (TOSIEK, 2010, p.9). 

Indubitavelmente, o soerguimento da comitologia, presente até hoje na prática da União 

Europeia, contribuiu para o aprofundamento dos desafios comunitários relativos à 

democracia no processo de integração.      

O terceiro dos elementos a promover o incremento do intergovernamentalismo da 

marcha europeia durante os anos 1970 foi o advento do Conselho Europeu. Ainda que de 

forma irregular, já havia a prática de encontros dos principais mandatários dos Estados 

envolvidos no projeto comunitário (como demonstra a anteriormente mencionada 

“Conferência de Haia”) quando o comunicado final da “Conferência de Paris” (1974) criou 

                                                 
140

 Apesar da primazia dada a este primeiro documento, houve um segundo texto também confeccionado sob 

os auspícios da belga Etienne Davignon (e também intitulado “Relatório Davignon”) sobre a efetivação dos 

mecanismos de consulta recíproca em prol da unidade da política exterior comunitária (1973).      
141

 Os comitês podem ter distintas configurações e atribuições, de acordo com a matéria e com as previsões 

normativas (BIGNAMI, 1999, p.459).    
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o Conselho Europeu
142

. A ideia era institucionalizar os encontros entre chefes de Estado e 

de Governo da Europa, estabelecendo uma regularidade semestral e sedimentando o papel 

de tais reuniões na definição das linhas políticas da Europa Ocidental (TOSTES, 2004, 

p.104). Apesar de seu reconhecimento formal pelos tratados comunitários apenas ocorrer 

em 1986 (no “Ato Único Europeu”), o Conselho Europeu exerceu uma importante função 

diretiva das Comunidades desde o inaugural Conselho de Dublin (1975), traçando 

prioridades e arbitrando crises. Mesmo que suas definições não fossem vinculantes de uma 

perspectiva oficial, as opções do Conselho traçavam a moldura dentro da qual as decisões 

obrigatórias seriam tomadas – permitindo aos Estados uma nova ferramenta de 

enfraquecimento da vertente supranacional do fenômeno comunitário (CRAIG; DE 

BURCA, 2008, p.9). O advento do Conselho também tem consequências para a questão 

democrática, uma vez que tal organismo não se submente ao sistema de checks and 

balance institucional traçado pelos tratados constitutivos, a ponto de seus atos não estarem 

adstritos, por exemplo, ao controle do Tribunal de Justiça Europeu (TOSTES, 2004, 

p.108).  Ademais, o Conselho funciona como um locus de articulação dos Estados-

membros, favorecendo não apenas a concertação dos seus membros, mas também a 

permanência da concentração decisória em mãos estatais. 

Como mencionamos anteriormente, mesmo que o momento histórico das 

comunidades europeias demonstrasse uma nítida inclinação pelo intergovernamentalismo, 

houve algumas iniciativas em sentido diverso. Dentre estas, cabe destacar o intento de 

ressignificação que sofreu a Assembleia ao longo da década. O mais importante passo 

nesta direção foi a realização de eleições diretas para a escolha dos parlamentares 

europeus, entre 7 e 10 de junho de 1979.  Apesar de tentativas de viabilização da promessa 

de eleição direta
143

 serem identificáveis desde 1960 (com a apresentação do “Relatório 

Dehousse” ao Conselho), o tema seguiu sem avanços até a realização da “Conferência de 

Haia” (1969). Na esteira dos clamores pela participação direta dos próprios cidadãos na 
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 Apesar de o resgate institucional realizado nestas páginas evidenciar as distinções, há de se mencionar 

expressamente que o Conselho Europeu não se confunde com o Conselho de Ministros ou mesmo com o 

Conselho da Europa. O Conselho Europeu corresponde ao então órgão de cúpula das Comunidades, 

encarregado de fornecer as metas de desenvolvimento da integração regional. O Conselho de Ministros 

(antigo “Conselho das Comunidades Europeias”, atual “Conselho da União Europeia” e normalmente 

chamado apenas de “Conselho”) é o órgão decisório por excelência do processo comunitário, responsável por 

viabilizar a ação dos Estados-membros – por meio de seus respectivos ministros – na confecção da legislação 

do bloco, entre outras competências. O Conselho da Europa, conforme já discutido anteriormente, é uma 

organização internacional criada em 1949 com o escopo de adensar os laços políticos entre os Estados 

europeus, não tendo um liame institucional com os órgãos criados pelos tratados constitutivos.  
143

 A previsão de uma assembleia escolhida por sufrágio direto e universal se encontrava tanto no art.20 do 

Tratado da CECA quanto no art.138 do Tratado da CEE. 
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escolha dos seus representantes, revigorados pelo encontro em Haia, veio a lume o 

“Relatório Vedel”
144

 (1972) – documento que deu uma nova interpretação ao impasse em 

torno da questão do “processo eleitoral uniforme”:  

     

The difficulties involved in attempting to determine and 

enforce the timetable may vary according to the interpretation 

given to the phrase “uniform procedure” used in Article 138 of the 

EEC Treaty to define the electoral rules to be worked out by the 

Parliament for elections by direct universal suffrage. If this phrase 

is taken to mean a “single electoral system” (even with the 

possibility of minor optional variations within the system), it will 

be rather difficult to draw up the proposals in question because of 

the differences in electoral systems in the Member States and 

applicant states. However, the Working Party believes that 

Article 138 may be reasonably interpreted as meaning that the 

members of the European Parliament could be elected by direct 

universal suffrage under the electoral system applied in each 

individual country. At any rate, this solution, in accordance with 

the provisions of the Dehousse report, could be regarded as an 

acceptable transitional one until more favorable conditions arise 

for working out a single electoral law taking account of the 

experience gained in the interval (Report Vedel, 1972, p.62-63). 

 

O tema da eleição direta era algo essencial, pois havia à época a crença de que os poderes 

do Parlamento não poderiam ser incrementados caso não houvesse sufrágio direto – o que, 

por sua vez, não ocorria pela ausência de acordo sobre o “processo eleitoral uniforme”. Em 

1974, os Chefes de Governo admitiram a possibilidade de eleições diretas ocorrerem em 

um futuro próximo, resultado de “pequenas barganhas” (1970-73) entre o Conselho e a 

Assembleia para manter a posição secundária da casa no tocante ao controle financeiro 

(CUNHA, 2004, p.83). No ano seguinte a Assembleia adotou o “Relatório Patijin” sobre a 

eventual formatação das eleições diretas, texto que serviu de base para as negociações 

junto aos Estados-membros. Em setembro de 1976, o Conselho apresenta o “Ato Relativo 

à eleição dos representantes do Parlamento Europeu por Sufrágio Universal Direto”, 

dispositivo ratificado por todos os sócios comunitários e expressão de direito primário. 

Assim, ficou definido que haveria uma câmara com 410 deputados, escolhida por votação 

direta em três dias de eleições e sem um rito eleitoral compartilhado (apesar da reafirmação 

                                                 
144

 O “Relatório Vedel” é o resultado de um painel de especialistas e pesquisadores criado pela Comissão em 

julho de 1971 para a reflexão do tema da expansão dos poderes da Assembleia. Coordenado por George 

Vedel e composto por eminentes pesquisadores (como Max Sørensen, Mary Robinson e Giuseppe Guarino), 

o painel encaminhou o resultado de seus trabalhos à Assembleia em 25 de março de 1972, apresentando uma 

série de análises e de sugestões de fulcral importância para a reflexão sobre o futuro do empreendimento 

comunitário. Desde então conhecido pelo nome do presidente do painel, tal documento teve um papel central 

na inserção do tema da democratização das instituições europeias no debate público continental. O texto 

integral do “Relatório Vedel” pode ser encontrado no “Bulletin of the European Communities”, suplemento 

n. 4/72, Brussels, 1972. 
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da importância do rito comum). A participação popular não foi uniforme nas eleições 

ocorridas em julho de 1979: enquanto Bélgica e Itália apresentaram altos índices de 

comparecimento (91,6% e 88,5%, respectivamente), o número de votantes no Reino Unido 

não atingiu 32% do quórum (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.121). A mera 

instituição da escolha dos parlamentares europeus pelo sufrágio direto, contudo, já 

expressava um claro avanço na busca pelo fortalecimento democrático do projeto 

comunitário
145

. As eleições diretas serviram como emblema de uma tentativa de 

aproximação entre o aparato institucional e a base social, abrindo perspectivas para o 

incremento das funções parlamentares
146

.   

Há de se mencionar que o Tribunal de Justiça Europeu também contribuiu para o 

fortalecimento da atuação do Parlamento Europeu
147

 naquele período. A corte, na decisão 

do caso Isoglicose
148

, reconheceu a eficácia do disposto no art. 43.2 do Tratado da CEE
149

 

e afirmou a impossibilidade de finalização do rito legislativo pelo Conselho sem o 

recebimento do parecer do Parlamento. Assim, “proporcionou-se ao Parlamento Europeu a 

possibilidade de retardar o procedimento legislativo, caso a sua proposta de emenda fosse 

ignorada” (CUNHA, 2004, p.83). Mesmo frente ao fato de o Parlamento não ter influência 

decisiva na confecção ou no acompanhamento do cumprimento do Direito Comunitário, a 

                                                 
145

 Desde 1979, o Parlamento Europeu vem realizando periodicamente eleições diretas a cada cinco anos 

(1984, 1989, 1994, 1999, 2004 e 2009), período em que suas atribuições cresceram exponencialmente. É 

interessante notar que os resultados das eleições comunitárias demonstram a reprodução de uma dicotomia 

típica nas experiências políticas nacionais, expressa na disputa entre democratas-cristãos e socialistas – os 

primeiros passaram a eleger um maior número de deputados do que os últimos a partir da eleição de 1999 

(para uma melhor compreensão do fenômeno das “famílias” partidárias europeias, vide o Apêndice 1 deste 

trabalho). A eleição dos atuais 736 parlamentares não é mais um caso único no mundo, como demonstra o 

voto direto para a escolha dos representantes que formam o Parlamento Centro-Americano, atrelado ao 

Sistema Centro-Americano de Integração. 
146

 Exemplo do aumento das preocupações à época com relação à questão democrática é a “Declaração sobre 

Democracia” do Conselho Europeu de Copenhague em abril de 1978. Além de saudar o sufrágio direto para a 

Assembleia como “an event of outstanding importance for the future of the European Communities and a 

vivid demonstration of the ideals of democracy shared by the people within them”, tal documento afirma o 

papel da Democracia como vetor principiológico na busca de um sistema político plural e estabelece o 

primado dos Direitos Humanos e o respeito à Democracia como condições essenciais de pertencimento dos 

Estados-membros às Comunidades.   
147

 Apesar de a expressão “Parlamento Europeu” apenas passar a figurar nos tratados a partir do Ato Único 

Europeu (1986), desde 1962 a Assembleia se auto-denominou “Parlamento Europeu”, alcunha presente na 

maior parte dos documentos oficiais desde então. 
148

 Trata-se dos casos Roquette Frères v. Council (138/79) e Maizena GmbH v. Council (139/79), em que a 

decisão da corte foi a mesma. Tais pleitos foram baseados no fato de o Conselho ter aprovado uma normativa 

(Regulamento 1293/79, responsável por reformar o Regulamento 1111/77) que instituiu cotas de produção de 

isoglicose, um produto normalmente empregado como substituto do açúcar. Insatisfeitos com a medida, 

produtores de isoglicose questionaram judicialmente a validade do Regulamento, uma vez que o Conselho 

não havia aguardado o pronunciamento do órgão parlamentar para adotar tal regramento.  
149

 O referido excerto traz que: “The Council, acting during the first two stages by means of a unanimous vote 

and subsequently by means of a qualified majority vote on a proposal of the Commission and after the 

Assembly has been consulted, shall issue regulations or directives or take decisions, without prejudice to any 

recommendations which it may make” (grifos nossos). 
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decisão rememorou o corpo institucional de que o órgão parlamentar tinha um papel 

previsto explicitamente nos Tratados de Roma (LEOPOLD, 1982, p.454). Mais que isso, o 

acórdão do caso Roquette Frères v. Council (138/79) jogou luzes na questão do lastro 

democrático do empreendimento comunitário:  

 
The consultation provided for in the third subparagraph 

of Article 43 (2), as in other similar provisions of the Treaty, is 

the means which allows the Parliament to play an actual part in 

the Legislative process of the Community, such power represents 

an essential factor in the institutional balance intended by the 

Treaty. Although limited, it reflects at Community level the 

fundamental democratic principle that the peoples should take 

part in the exercise of power through the intermediary of a 

representative Assembly. Due consultation of the Parliament in 

the cases provided for by the Treaty therefore constitutes an 

essential formality disregard of which means that the measure 

concerned is void. 

  

Tal posição do Tribunal influenciou decisivamente a posterior elaboração do chamado 

procedimento de cooperação, presente no Ato Único Europeu (1986). O emergente tema da 

democratização das instâncias comunitárias já não era mais tão facilmente contornável.  

 

 

2.5 – A encruzilhada nos rumos da integração: a década de 1980 e o dilema 

entre a dimensão política e a vertente economicista 

 

De modo algo categórico, é possível afirmar que a década de 1980 tornou possível 

a correção de rumos do projeto comunitário. Marcado pelo avanço meridional das 

Comunidades – com a acessão da Grécia em 1981
150

 e de Portugal e Espanha em 1986
151

 –

                                                 
150

 Após cinco anos de tratativas, a Grécia tornou-se o décimo Estado-membro das Comunidades no começo 

da década de 1980. Os sofríveis indicadores sociais e econômicos do novo sócio tiveram um impacto 

interessante no processo comunitário, levando à reavaliação da PAC e ao debate sobre os mecanismos de 

nivelamento dos Estados – especialmente os fundos estruturais (o Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional e o Fundo Social Europeu). Ocorreu que, “for Athens, EC membership amounted to a second 

Marshall Plan: in the years 1985-1989 alone, Greece received $7.9 billion from EC funds, proportionately 

more than any other country” (JUDT, 2005, p.528). Obviamente é possível especular sobre os efeitos dos 

fundos estruturais – e dos mais recentes fundos de coesão – junto à base social europeia no tocante à 

legitimidade do empreendimento comunitário. Apesar de não lidar diretamente com a questão dos fundos, os 

efeitos de ações concretas das autoridades das comunidades (ou da União Europeia) para a dimensão 

democrática do processo de integração continental serão discutidos no capítulo 3 desta pesquisa. 
151

 Se os gregos foram aceitos nas comunidades com um lustro de negociações, o mesmo não ocorreu com 

portugueses e espanhóis. O duplo ingresso, assinado em 12 de junho de 1985, era algo almejado por Portugal 

desde março de 1977 e pela Espanha desde julho do mesmo ano (respectivas datas de solicitação do início 

das tratativas). Apesar das particularidades de cada caso, é possível traçar semelhanças e pontos de contato 

entre a série de desafios trazidos pelo ingresso grego e os rearranjos causados pela adesão ibérica. 
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, o referido decênio pode ser caracterizado por permitir a progressiva incorporação da 

dimensão política no projeto de integração europeia. Há uma pluralidade de causas a 

explicar este novo viés da marcha europeia. Além das já comentadas transformações 

experimentadas pelo Parlamento Europeu, pode-se mencionar como razões determinantes 

para o fortalecimento do caráter político do comunitarismo no continente: a) a recessão 

econômica verificada no início da década (CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.19). 

O pífio desempenho dos mercados europeus no período levou os governos nacionais a 

comungarem a percepção de que era necessário aprofundar os instrumentos comunitários 

de fomento às trocas comerciais e à concorrência
152

. Dado o necessário alcance de tal 

adensamento, contudo, não seria possível levá-lo a cabo sem um sopro renovatório que 

estruturasse a esfera política da marcha europeia; b) a crescente paralisia do procedimento 

decisório das Comunidades (JUDT, 2005, p.528). O aumento do número de Estados-

membros e a forte dinâmica intergovernamental herdada do Acordo de Luxemburgo 

dificultava a condução dos destinos europeus. Urgia alterar as bases de concertação 

política sob a ameaça de implosão da obra de três decênios
153

; c) a proliferação da 

atividade de lobby junto aos órgãos das Comunidades (CHALMERS; DAVIES; MONTI, 

2010, p.19) e o florescimento do ativismo político no âmbito continental (TÖMMEL, 

2010, p.2).  A organização de grupos de pressão, seja em busca da satisfação dos interesses 

coletivos ou na perseguição de pretensões individuais, demandava a estruturação de canais 

institucionais de diálogo. Frente às aspirações de influência e de participação nos meandros 

decisórios do processo comunitário, era conveniente encetar uma reconfiguração política 

do projeto de integração. 

 No final de novembro de 1979, a publicação do “Relatório dos Três Sábios”
154

 

durante o Conselho Europeu de Dublin demonstrou já estar presente o germe reformativo 

responsável pelos avanços da década seguinte. O documento apresentado considerava as 
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 “1983 marked the collapse of the Keynesian economic policies which had been adopted in France. This 

collapse led to some convergence between national governments that economic policy-making had to focus 

on supply-side measures which stimulated competition and trade. Market integration did both, and therefore 

fitted this new consensus” (CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.19). 
153

 “The bigger it grew, the harder the European Community was to manage. The unanimity required in the 

inter-governmental Council of Ministers ushered in interminable debates. Debates could take years to be 

agreed – one directive on the definition and regulation of mineral water took eleven years to emerge from the 

Council chambers” (JUDT, 2005, p.528).    
154

 O Conselho Europeu de Bruxelas (realizado em 4 e 5 de dezembro de 1978) afirmou a necessidade de 

consultar-se especialistas da área comunitária sobre as transformações institucionais importantes para o 

desenvolvimento rumo à União Europeia. Os referidos “sábios” foram Barend Biesheuvel (antigo primeiro-

ministro da Holanda entre 1971 e 1973), Edmond Dell (secretário do comércio britânico entre 1976 e 1978) e 

Robert Marjolin (intenso colaborador de Jean Monnet, além de secretário-geral da Organização Europeia de 

Cooperação Econômica entre 1948 e 1954 e um dos comissários franceses durante a Comissão Hallstein). 
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dificuldades econômicas de então e as diversas percepções dos Estados membros sobre as 

Comunidades como obstáculos centrais para o avanço da integração. Com vistas à 

superação dos desafios existentes, o “Relatório dos Três Sábios” propôs uma série de 

reformas institucionais, que abarcaram desde a alteração da dinâmica interna do Conselho 

Europeu até a repaginação da relação entre o Conselho de Ministros, o Parlamento, a 

Comissão e o Conselho Europeu
155

 (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.124). A 

reflexão incentivada pelo “Relatório dos Três Sábios” influenciou o Conselho Europeu de 

Bruxelas, realizado em março de 1982 e comemorativo dos 25 anos da assinatura dos 

Tratados de Roma, a afirmar a importância do aprofundamento da integração europeia. 

Imbuído de tal espírito, o Conselho Europeu de Stuttgart no ano seguinte elaborou a 

“Declaração Solene sobre a União Europeia” – verdadeira pedra fundamental do vindouro 

Ato Único Europeu
156

. Tal declaração mencionou a necessidade de um remoçamento do 

ímpeto integracionista e defendeu a repaginação institucional das Comunidades. Tendo por 

horizonte o escopo desta pesquisa, o ponto 2.1.4 da Declaração Solene (que prevê tanto o 

envio de um relatório anual do Conselho Europeu ao Parlamento sobre o avanço da 

integração continental quanto a entrega de relatórios periódicos aos parlamentares após 

cada sessão do Conselho Europeu) é especialmente emblemático. Tal previsão reconhece o 

papel do Parlamento como aríete do debate público europeu e como órgão central na 

legitimação do esqueleto institucional junto ao corpo social dos Estados membros. Apesar 

de consistir numa medida mais simbólica do que propriamente prática, tal previsão pode 

ser compreendida dentro de um contexto em que se propõe a articulação do lastro político 

das Comunidades por meio do aprofundamento do papel e da importância do Parlamento. 

 As eleições diretas para o Parlamento tiveram um nítido impacto no próprio perfil 

da instituição, tornando-a mais ativa (CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.19). Esta 

atuação incisiva pode ser exemplificada na confecção de um projeto de Tratado da União 

Europeia pelos próprios parlamentares, em1983. Coordenado por Altiero Spinelli
157

, tal 

                                                 
155

 Esta preocupação com o locus institucional do Conselho Europeu levaria à afirmação, no Ato Único 

Europeu, do papel do órgão no seio comunitário.  
156

 O texto integral da “Declaração Solene sobre a União Europeia” pode ser encontrado no “Bulletin of the 

European Communities”, suplemento n. 6/72, Brussels, jun.1972, pp. 24-29.  
157

 Após passar parte da infância no interior de São Paulo, Altiero Spinelli regressou à Europa para se tornar 

uma das mais proeminentes figuras do movimento europeísta. Defensor do federalismo continental e autor do 

já mencionado “Manifesto de Ventoene”, Spinelli foi comissário europeu para Política Industrial entre 1970 e 

1974 e membro do Parlamento Europeu eleito em 1979. O vigor do legado de Spinelli sobrevive 

contemporaneamente, ao ponto de seu ideário ter estimulado a recente criação do chamado “Spinelli Group” 

(2010), movimento social em favor da união e do federalismo europeus. Além de participantes como 

Amartya Sen, Ulrich Beck, Jacques Delors e Joschka Fischer, a iniciativa conta com uma frente 
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esboço propunha uma série de reformas profundas que englobavam a política externa 

comum, os aspectos macroeconômicos, o comércio exterior e, claro, as instituições. Neste 

último aspecto, haveria a substituição do intergovernamentalismo pelo supranacionalismo 

na condução política (com, por exemplo, a restrição do uso do veto no Conselho), um 

aprofundamento do checks and balance comunitário e o aumento do poder do Parlamento 

no campo legislativo (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.128-29). Adotado pelo 

plenário do Parlamento em janeiro de 1984, o chamado projeto Spinelli de tratado não 

prosperou, como esperado. Contudo, o âmago do projeto (a ideia de uma reforma ampla 

das Comunidades) conseguiu angariar simpatias – como a do líder francês François 

Mitterrand – e eletrizar os envolvidos com o projeto de integração. A realização da 

Conferência Intergovernamental de 1985, auxiliada pela catalisadora ação da recém-

empossada Comissão Delors
158

, levaria ao surgimento do Ato Único Europeu alguns meses 

depois.  

 Antes de passarmos à análise das características do Ato Único Europeu, urge 

comentar um fator de alto impacto no processo de aproximação do continente, ocorrido em 

1985. Em junho de tal ano foi assinado o Acordo de Schengen por representantes de 

Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Alemanha
159

. Tal tratado, complementado pela 

“Convenção Schengen” em 1990, previu a livre circulação de indivíduos e a progressiva 

diminuição de controles fronteiriços entre os Estados signatários. Tal estruturação de um 

sistema de livre-circulação de pessoas não pode deixar de ser mensurada a partir de uma 

perspectiva política, especialmente dado o nítido potencial revolucionário presente nos 

acordos de Schengen. Além do aprofundamento da convergência institucional dos Estados 

signatários em matérias como harmonização legislativa e cooperação policial, a 

possibilidade de se transpassar fronteiras sem restrições altera decisivamente o cotidiano 

dos cidadãos das nações envolvidas. Descortina-se uma inimaginável gama de 

                                                                                                                                                    
suprapartidária no Parlamento Europeu (integrada, entre outros, pelo liberal Guy Verhofstadt e pelo verde 

Daniel Cohn-Bendit).      
158

 O francês Jacques Delors foi presidente da Comissão Europeia durante três mandatos, entre 1985 e 1993. 

Durante este período, o economista conseguiu não apenas fortalecer o papel da Comissão no jogo 

comunitário, mas também promover um amplo relançamento do projeto de integração da Europa – como 

demonstrariam, por exemplo, os avanços conquistados no tocante à política monetária continental 

(KACZOROWSKA, 2008, p.22). Para uma melhor compreensão dos “anos Delors”, vide CINI (1996, p.180-

96).  
159

 Posteriormente seriam incorporados Itália (1990), Portugal e Espanha (1993). O “Acordo de Sarrebruck” 

de 1984 (que estabelecia a progressiva diminuição no controle da fronteira franco-alemã) e a experiência do 

BENELUX na livre-circulação de pessoas desde 1960 foram antecedentes fundamentais para o sucesso do 

acordo assinado na cidade luxemburguesa de Schengen. Atualmente, são signatários dos tratados atinentes ao 

Espaço Schengen todos os Estados membros da União Europeia (com a exceção do Reino Unido e da 

Irlanda), além de alguns Estados não pertencentes à União, como Suíça, Islândia e Noruega. 
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oportunidades aos nacionais dos Estados participantes do Espaço Schengen, em variados 

nichos da experiência social. Ademais, há também uma dimensão simbólica em tais 

acordos, já que a ampla locomoção expressa uma conquista almejada por europeus de 

várias épocas. Apesar de apenas passar a fazer parte do marco institucional da União 

Europeia no final da década de 1990, a coincidência de atores e de escopos
160

 permitiu que 

a concretude na promoção de uma liberdade fundamental de tamanha importância 

auxiliasse o alargamento da legitimidade do empreendimento comunitário e favorecesse o 

soerguimento de uma esfera política de dimensões continentais.   

 A entrada em vigor do Ato Único Europeu, em 1º de Janeiro de 1987, corresponde 

à primeira grande reforma do aparato jurídico responsável por instituir as comunidades
161

 

(JUDT, 2005, p.529; TOSTES, 2004, p.104-05; PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, 

p.134). Na verdade, este espírito reformador atuou em duas frentes, “which marked the 

Single European Act as possibly the most significant institutional reform of them all” 

(CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.19). A primeira delas consiste no 

aprofundamento dos laços econômicos entre os Estados envolvidos, como expressa a 

emblemática previsão
162

 do estabelecimento do mercado interno até 31 de Dezembro de 

1992. Ainda neste campo, é possível destacar as medidas preconizadas pelo Ato Único 

Europeu em prol de uma “União Econômica e Monetária” (art.20), como a cooperação 

entre Estados-membros “dirigida a garantir o equilíbrio da balança de pagamentos, a 

estabilidade monetária, um nível elevado de emprego e a estabilidade dos preços” 

(PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.138). A segunda das vertentes reformadoras 

do Ato Único Europeu teve uma faceta político-institucional, graças à forte repaginação 

organizacional das Comunidades orientada pelo fulcro de permitir o avanço do projeto de 

integração. TOSTES (2004, p.110) chega a apontar que esta preocupação com a 

sedimentação de uma União Política para a Europa foi, em verdade, a grande novidade 

                                                 
160

 O preâmbulo do Acordo de Schengen reforça esta impressão ao falar sobre “the progress already 

achieved within the European Communities with a view to ensuring the free movement of persons, goods and 

services” e na “will to succeed in abolishing controls at the common frontiers in the movement of nationals of 

the Member States of the European Communities and to facilitate the movement of goods and services”. 
161

 Apesar de normalmente referido como um instrumento de alteração do “Tratado de Roma”, em verdade, o 

Ato Único Europeu traz dispositivos que modificam o texto dos documentos criadores da CECA, da CEE e 

da EURATOM.   
162

 A redação original do Art.13 do Ato Único Europeu insere um novo dispositivo no art.8º do Tratado da 

CEE:  

“Artigo 8º-A. A Comunidade adoptará as medidas destinadas a estabelecer progressivamente o 

mercado interno durante um período que termina em 31 de Dezembro de 1992(...). O mercado interno 

compreende um espaço sem fronteiras internas, no qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos 

serviços e dos capitais é assegurada de acordo com as disposições do presente Tratado”. 
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trazida pelo Ato Único Europeu
163

.  Interessante notar que este novo tratado, responsável 

por alterar decisivamente a cultura política comunitária a partir de então, teve como traço 

definidor o sincretismo entre os elementos identificados com a dinâmica 

intergovernamental de décadas e as renovadas propostas de cunho supranacional. Como 

veremos, esta ambivalência reforçou a intensidade das controvérsias sobre a questão da 

legitimidade democrática do empreendimento europeísta, passando a estar 

irremediavelmente no centro no debate público continental.  

 Antes de analisarmos os efeitos do novo organograma comunitário trazido pelo Ato 

Único Europeu, cabe mencionar outras interessantes contribuições do tratado para o tema 

do Regionalismo democrático. A um só tempo, o novo documento aprofunda o tratamento 

dado à política social pelo Tratado da CEE e reforça a preocupação comunitária com o 

desenvolvimento desigual das suas regiões. Sobre o primeiro aspecto, nota-se o objetivo de 

sedimentar as bases de um “Espaço Social Europeu” para além do mero engendramento do 

“diálogo entre parceiros sociais a nível europeu” (art. 22 do tratado de 1986). Nesse 

sentido, o art. 21 do Ato Único simboliza esta nova abordagem da questão social, alterando 

o art.118 do Tratado da CEE:  

 
Artigo 118.º-A - Os Estados membros empenham-se em 

promover a melhoria, nomeadamente, das condições de trabalho 

para protegerem a segurança e a saúde dos trabalhadores e 

estabelecem como objetivo a harmonização, no progresso, das 

condições existentes nesse domínio.  

 

Para contribuir para a realização do objetivo previsto no n.º 1, o 

Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 

Comissão, em cooperação com o Parlamento Europeu e após 

consulta do Comité Económico e Social, adoptará por meio de 

diretiva as prescrições mínimas progressivamente aplicáveis, tendo 

em conta as condições e regulamentações técnicas existentes em 

cada Estado membro.  

Essas diretivas devem evitar impor disciplinas administrativas, 

financeiras e jurídicas tais que sejam contrárias à criação e 

desenvolvimento de pequenas e médias empresas.  

 

 As disposições adoptadas nos termos do presente artigo não 

obstam à manutenção e ao estabelecimento, por cada Estado 

membro, de medidas de proteção reforçada das condições de 

trabalho compatíveis com o presente Tratado. 

  

                                                 
163

 O preâmbulo do Ato Único Europeu já antecipa esta abordagem ao trazer seu escopo de “promover 

conjuntamente a democracia” e de “fazer valer muito especialmente os princípios da democracia e do 

respeito pelo Direito e pelos Direitos do Homem”. Ademais, o mesmo trecho do tratado lembra a importância 

do reconhecimento do Parlamento Europeu como “meio de expressão indispensável” dos povos democráticos 

do continente. 
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O Ato Único Europeu também acrescentou um título à parte III do Tratado da CEE, sobre 

a “Coesão Econômica e Social”. No trecho aditado pelo novo tratado, há a pretensão de 

“reduzir a diferença entre as diversas regiões e o atraso das regiões menos favorecidas” 

(art.23) por meio da ação dos seus fundos de finalidade estrutural, do Banco Europeu de 

Investimentos e de outros instrumentos de financiamento. Tendo em vista a importância da 

eficácia de tais medidas, o Ato Único também conclamou o Conselho e a Comissão a 

apresentarem uma nova sistematização do rol de ações concretas voltadas ao nivelamento 

das condições socioeconômicas das diversas regiões comunitárias.   

Inegavelmente, a utilização de motes como “Espaço Social Europeu” ou “Coesão 

Econômica e Social” no interior das Comunidades demonstra uma preocupação 

institucional com o cotidiano dos cidadãos nacionais e, ainda que indiretamente, flerta com 

o realinhamento das percepções sobre o tema da legitimidade do processo comunitário. 

Neste aspecto, porém, não há conjunto de inovações apresentadas pelo Ato Único que 

encontre paralelo nas transformações institucionais alcançadas. A alteração que merece o 

destaque inicial é o inaugural reconhecimento do Conselho Europeu dentro do marco 

jurídico comunitário (art. 2º). A menção a tal organismo formaliza a dinâmica já verificada 

na realidade de então do cenário continental, na qual o Conselho Europeu apresentava um 

papel de orientação das linhas gerais do projeto de integração. Assim, o documento 

promove a definição do Conselho Europeu “não como a quinta instituição da Comunidade, 

mas como uma instituição política original que se torna o instrumento privilegiado da 

negociação europeia” (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.136).  

 O reconhecimento do papel diretivo do Conselho Europeu nos destinos 

comunitários seria mitigado pelo fortalecimento das funções do Parlamento, em um claro 

exemplo da já mencionada abordagem política anfótera do Ato Único
164

. Deste modo, o 

tratado apresentou dois novos modelos de procedimento decisório das Comunidades – os 

quais formariam uma tríade de ritos junto ao já existente modelo comum
165

. A primeira das 

                                                 
164

 O fato de as análises das propostas institucionais do Ato Único Europeu normalmente centrarem atenções 

apenas no Conselho Europeu e no Parlamento Europeu não serve de escusa para se ignorar as menções feitas 

ao Tribunal de Justiça Europeia e à Comissão Europeia. No tocante à Corte, o novo tratado permite que o 

“Conselho, deliberando por unanimidade, pode associar ao Tribunal de Justiça uma jurisdição encarregada de 

conhecer em 1ª instância, sem prejuízo de recurso para o Tribunal de Justiça limitado às questões de direito e 

nas condições fixadas pelo Estatuto, certas categorias de ações propostas por pessoas singulares ou coletivas” 

(art.4º e art.11). Já a Comissão tem reafirmada sua função executória no seio comunitário, apesar da 

controversa disposição sobre o fato de que “o Conselho pode igualmente reservar-se, em casos específicos, o 

direito de exercer diretamente competências de execução” (art.10º). 
165

 Conforme explicitado por ocasião da discussão do caso Isoglicose, em tal modelo o Parlamento detinha 

um mero papel consultivo, sem possibilidade de contribuir decisivamente na confecção de normas 

vinculantes.    
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novas modalidades é a do “parecer favorável” do Parlamento Europeu, em que a aprovação 

da casa por maioria dos votos é condição sine qua non para o prosseguimento de 

determinada pretensão legislativa. Apesar de dotar os parlamentares europeus de um papel 

central no procedimento decisório comunitário, a dinâmica do parecer favorável tinha 

utilização bastante restrita, prevista apenas nos casos de um Estado do continente “pedir 

para se tornar membro da Comunidade” (art.8º do Ato Único) ou na eventualidade de 

submissão de um tratado de associação (art.9º do mesmo documento). Já o chamado 

“procedimento de cooperação” entre o Conselho e o Parlamento, a segunda das inovações 

trazidas pelo tratado de 1986 na seara decisória, poderia ser adotado em uma maior gama 

de hipóteses do que a do “parecer favorável” – notadamente aqueles temas relacionados à 

consecução do mercado interno (SOARES, 1997, p.630). Neste rito, o Parlamento passa a 

influenciar diretamente a produção das normas das Comunidades, ainda que sua voz não 

tenha força definitiva. Outra novidade prevista em tal mecanismo decisório é o fim da 

necessidade de unanimidade (ou seja, da possibilidade unilateral de veto) no Conselho, 

com a substituição pelo voto majoritário.  Apesar do propósito de democratizar as 

instâncias decisórias pelo incremento do papel do Parlamento e pela extinção do veto, o 

procedimento de cooperação previsto no Ato Único Europeu era extremamente intrincado 

e técnico:  

 
Artigo 7º – O artigo 149.º do Tratado CEE passa a ter a seguinte 

redação: 

  

Artigo  149.º - 1 - Sempre que, por força do presente Tratado, um 

ato do Conselho seja adoptado sob proposta da Comissão, o 

Conselho só pode adoptar um ato que constitua alteração dessa 

proposta deliberando por unanimidade.  

2 - Sempre que, por força do presente Tratado, um ato do 

Conselho seja adoptado em cooperação com o Parlamento 

Europeu, é aplicável o procedimento seguinte:  

a) O Conselho, deliberando por maioria qualificada, nos termos do 

n.º 1, sob proposta da Comissão e após parecer do Parlamento 

Europeu, adopta uma posição comum;  

b) A posição comum do Conselho é transmitida ao Parlamento 

Europeu.  

O Conselho e a Comissão informam plenamente o Parlamento 

Europeu das razões que conduziram o Conselho a adoptar a sua 

posição comum, bem como da posição da Comissão.  

Se, no prazo de três meses após essa comunicação, o Parlamento 

Europeu aprovar essa posição comum ou se não se tiver 

pronunciado nesse prazo, o Conselho adopta definitivamente o 

acto em causa em conformidade com a posição comum; 

c) O Parlamento Europeu pode, no prazo de três meses referido na 

alínea b), por maioria absoluta dos membros que o compõem, 

propor alterações à posição comum do Conselho. O Parlamento 

Europeu pode igualmente, pela mesma maioria, rejeitar a posição 
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comum do Conselho. O resultado das deliberações é transmitido 

ao Conselho e à Comissão.  

Se o Parlamento Europeu tiver rejeitado a posição comum do 

Conselho, este só pode deliberar em segunda leitura por 

unanimidade;  

d) A Comissão reexamina no prazo de um mês a proposta em que 

o Conselho se baseou ao adoptar a posição comum a partir das 

alterações propostas pelo Parlamento Europeu.  

A Comissão transmite ao Conselho, simultaneamente com a sua 

proposta reexaminada, as alterações do Parlamento Europeu que 

não tenham recebido o seu acordo, das de um parecer sobre as 

mesmas. O Conselho pode adoptar essas alterações por 

unanimidade; 

e) O Conselho, deliberando por maioria qualificada, adopta a 

proposta reexaminada da Comissão.  

O Conselho só pode alterar a proposta reexaminada da Comissão 

por unanimidade;  

f) Nos casos referidos nas alíneas c), d) e e) o Conselho deve 

deliberar no prazo de três meses. Se não houver decisão nesse 

prazo, considera-se que a proposta da Comissão não foi adoptada; 

g) Os prazos referidos nas alíneas b) e f) podem ser prorrogados 

por comum acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu por 

um mês, no máximo.  

3 - Até deliberação do Conselho, a Comissão pode alterar a sua 

proposta ao longo dos procedimentos referidos nos n. 1 e 2. 

 

 A diversidade de trilhas apontadas pelo Ato Único Europeu permite, ainda hoje, 

sustentar interpretações distintas (quando não antagônicas) sobre as suas disposições 

normativas. Esta pluralidade de interpretações também revela algo sobre a imprecisão 

existente quanto ao critério a ser adotado como referência democrática nas experiências 

regionalistas. Para melhor compreensão desta afirmação, é interessante sumarizar as duas 

principais linhas de reflexão acerca da grande reforma das instituições europeias de 1987. 

A primeira delas baseia-se na observação de que o texto do novo tratado apresenta 

componentes identificados com o supranacionalismo. Como vimos, tal impressão é 

reforçada pela dupla de novos procedimentos legislativos, os quais expandiram a atuação 

do órgão parlamentar. Porém, conforme também já mencionado nestas páginas, não há 

consenso doutrinário sobre a conveniência, desde uma perspectiva democrática, do reforço 

do supranacionalismo. Apesar de serem evidentes os efeitos do incremento das funções do 

Parlamento para o vigor da representação popular (e consequentemente para a 

democratização do projeto comunitário), há quem sustente que “it is clear that state-based 

standards of legitimacy imply that the veto power of the Member States is the most 

legitimating element of the integration process, so that the shift to majority voting can only 

aggravate the democratic deficit” (MAJONE, 1998, p.6).  
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  A segunda das linhas de interpretação do texto do Ato Único Europeu deixa o 

debate ainda mais complexo ao reconhecer a existência de elementos de supranacionalismo 

no tratado, mas reputá-los insuficientes – o que traz novamente à baila o tema do critério 

de Democracia pertinente ao Regionalismo. Os rechaços à anomia do federalismo 

supostamente professado pelo novel instrumento normativo são interessantes. Neste 

sentido, é famoso o contundente (e derradeiro) discurso proferido no plenário do 

Parlamento Europeu por Altiero Spinelli em 16 de janeiro de 1986 sobre a formatação final 

do Ato Único Europeu
166

. Em tal manifestação, o político italiano já antecipava algumas 

das futuras críticas ao documento recém-elaborado, como por exemplo a manutenção do 

“monopólio no domínio das decisões legislativas” pelo Conselho – uma vez que a 

aplicação do procedimento de cooperação era restrita a parte das matérias analisadas 

(art.6º). Desta feita, o intuito reformador do Ato Único não havia sido capaz de evitar que 

as decisões importantes para o destino comunitário ainda conservassem o voto por 

unanimidade. Spinelli reitera a sua decepção com o tratado de 1986 ao notar que o 

documento “legaliza a usurpação por parte do Conselho dos poderes executivos europeus 

que deveriam pertencer à Comissão” (caso do já mencionado art.10º), além de não atacar o 

fortalecimento da comitologia no seio comunitário. Para além das considerações do 

pensador italiano, outro aspecto que merece atenção quanto à repaginação institucional 

promovida pelo Ato Único diz respeito ao reconhecimento formal do papel do Conselho 

Europeu. O status conferido a tal organismo – de corpo definidor das grandes linhas do 

processo de integração – reforça a posição dos Estados-membro como condutores últimos 

e protagonistas por excelência do comunitarismo europeu, relativizando os esforços do 

próprio Ato Único em enfraquecer o monopólio intergovernamental vigente no projeto de 

integração desde os Acordos de Luxemburgo.       

 Desta forma, se considerarmos que a roupagem normativa do Ato Único não é 

suficientemente supranacional, torna-se possível encontrar quem alegue tanto que tal 

configuração favorece a Democracia no âmbito comunitário quanto que prejudica. 

Independentemente da corrente eleita, uma análise acurada do tratado em tela permite 

constatar que o Ato Único Europeu manteve o intergovernamentalismo das Comunidades 

como caráter primordial, apesar de inocular a cepa do supranacionalismo em várias 

disposições. Diante disso, pode-se inclusive especular, nos passos de SOARES (1997, 
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 Trechos deste conhecido pronunciamento de Altiero Spinelli podem ser encontrados transcritos em 

NOUSCHI (1994, p.159-60) ou ser consultados em arquivo de vídeo nas bases eletrônicas da União 

Europeia. 
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p.641), que o Ato Único influenciou o agravamento da crise de legitimidade comunitária 

junto às populações nacionais, uma vez que retirou a garantia simbolizada pelo poder de 

veto no processo decisório sem conseguir dotar o Parlamento de uma força compatível. A 

percepção desta pesquisa é algo distinta, na medida em que reconhece os esforços do Ato 

Único em fortalecer a legitimidade democrática do processo comunitário, algo notável não 

apenas na nova dupla de procedimentos legislativos, mas também nas previsões sobre o 

“Espaço Social Europeu” e a “Coesão Econômica e Social” no interior das 

comunidades
167

. Conforme abordaremos oportunamente, a noção de déficit democrático é 

reforçada – e não enfraquecida – pelo caráter intergovernamental do jogo decisório 

europeu, uma vez que produção de normas supranacionais por um sistema político 

intergovernamental é de difícil reconhecimento e participação pela base social 

correspondente. A título de encerramento do presente trecho, contudo, urge apontar a 

relevância ímpar do Ato Único Europeu no avanço comunitário, uma vez que foi 

responsável não apenas por demonstrar que “a questão do reforço democrático do sistema 

institucional tinha assumido foros de primeira grandeza” (SOARES, 1997, p.629), mas 

também por auxiliar na própria cunhagem dos paradigmas teóricos orientadores do debate 

sobre o alcance da Democracia no Regionalismo europeu. 

 

 

2. 6 – O remoçamento do projeto comunitário: o Tratado de Maastricht e o 

combate ao déficit democrático  

 

Uma acurada análise do instrumento jurídico mais popular de todo o percurso 

integracionista da Europa nos últimos sessenta anos (TOSTES, 2004, p.111) merece ao 

menos uma ressalva metodológica, essencial para a correta compreensão do seu impacto 

social e da sua configuração normativa, algo especialmente importante para o objeto de 

estudo desta pesquisa. Deste modo, cabe notar que parte considerável das análises do 

desenvolvimento das Comunidades tende a traçar uma linha de continuidade entre os 

avanços esboçados no Ato Único Europeu e as conquistas institucionais do começo da 

década de 1990 – talvez o momento histórico de maior otimismo com os destinos do 

processo comunitário do Velho Continente, expectativa então compartilhada por 

sociedades nacionais e agentes públicos. Apesar de serem nítidos os pontos de contato 
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 Como será debatido em outro estrato do presente trabalho, a ação concreta dos entes públicos e a 

promoção de políticas sociais detêm uma função nevrálgica na identidade política de boa parte da Europa. 
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entre o documento de 1986 e as disposições normativas apresentadas pelo novel Tratado de 

Maastricht, fato é que ressaltar o liame entre os dois marcos legais normalmente obscura o 

aspecto central que permitiu o aprofundamento da integração. Como vimos, o aparato 

institucional para o adensamento do comunitarismo já estava esboçado na reformulação 

apresentada pelo Ato Único. O que de fato criou as condições para as transformações 

engendradas pelo Tratado de Maastricht, portanto, não foi o natural amadurecimento 

institucional, mas sim uma variável sistêmica determinante: o término da Guerra Fria
168

. 

Afirmar o papel central do fim dos regimes socialistas no Leste Europeu no avanço da 

integração na Europa é importante para o presente estudo porque a) permite uma melhor 

compreensão das razões de o tema da democracia estar tão presente no horizonte do novo 

texto e b) permite vislumbrar os motivos de o tratado de Maastricht ser tão incisivo no 

reforço dos laços entre os Estados-membros. Assim, além de ser uma consequência 

endógena aos avanços do comunitarismo, a demonstração e afirmação do apreço às tintas 

democráticas tinham um efeito simbólico sobre os Estados que estavam saindo da “Cortina 

de Ferro”, pois acenavam para “o retorno ao campo do possível da velha utopia gaulista de 

uma Europa do Atlântico ao Ural” (NOUSCHI, 1994, p.209). Ademais, o tratado 

apresentava uma dimensão estratégica já que, ao reforçar as pontes entre os Estados-

membros (como, por exemplo, no tocante à questão monetária), garantia a estabilidade e a 

permanência do condomínio gestor da Europa nas últimas décadas, algo importante em um 

contexto de incerteza frente à inevitabilidade de uma Alemanha reunificada (JUDT, 2005, 

p.640)
169

. Portanto, o Tratado de Maastricht, responsável direto por levar o comunitarismo 

europeu a um novo nível, era uma decorrência do progressivo adensamento institucional 

do empreendimento, mas era, sobretudo, um documento do seu tempo, estruturado para 

responder ao aumento da complexidade regional trazido pela desarticulação do bloco 

socialista e pelo fim da Guerra Fria.     

O novo tratado foi responsável por reestruturar definitivamente a experiência 

comunitária europeia, tanto da perspectiva econômica quanto do enfoque político. Apesar 

                                                 
168

 Os apontamentos de JUDT (2005, p.713) vão neste sentido: “The formal mechanism for a move towards 

full European Union was set out in the Single European Act, but what really drove the process forward was 

the end of Cold War”.  
169

 Neste ponto é inescapável o paralelo entre a reinserção da Alemanha do pós- 2ª Guerra no concerto 

europeu, promovida pelo Tratado de Paris (1951), e a assimilação coletiva de uma nova Alemanha do pós-

Guerra Fria, garantida pelo Tratado de Maastricht (1986). Além desses dois casos emblemáticos, a 

observação dos últimos decênios deixa evidente que o fenômeno comunitário teve papel fundamental na 

normalização e estabilização das relações entre os Estados europeus em diversos momentos de maior ou 

menor tensão no continente, como atestam as recentes crises sobre o fluxo de imigrantes ao Espaço Schengen 

(2010) ou sobre a generalização dos problemas econômicos dos Estados membros (2008-2011).  
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de tal amplitude ser uma das principais marcas do documento assinado em Maastricht, os 

debates sobre a necessidade de aprofundamento destas duas dimensões tiveram inícios 

temporais distintos. Já em janeiro de 1987, as preocupações sobre a efetivação da promessa 

do Ato Único Europeu com relação ao advento de um real espectro econômico continental 

levaram a Comissão a publicar o “Livro Branco” sobre a concretização do Mercado 

Interno. Este documento retomava a preocupação com a questão da integração monetária, 

ao que o “Conselho Europeu de Hannover”, de junho de 1988, respondeu com o 

compromisso de criar o Banco Central Europeu. A adoção do “Relatório Delors” em junho 

de 1989 pelo “Conselho Europeu de Madri” tornou factível o surgimento da União 

Europeia Monetária, com a apresentação de um cronograma trifásico para o início da 

circulação do Euro. A inevitabilidade da integração monetária e a magnitude dos eventos 

no Leste Europeu em 1989 e 1990 fizeram florescer os anseios pelo soerguimento de uma 

correspondente União Política (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.151). O ativo 

Parlamento Europeu se pronunciaria ainda em novembro de 1989 sobre a importância da 

conexão entre os avanços monetários e o desenvolvimento político no seio comunitário – 

algo reforçado com a aprovação do “Relatório Martin” no ano seguinte
170

. Nos estertores 

de 1989, o “Conselho Europeu de Estrasburgo” convocou uma Conferência 

Intergovernamental para discutir os termos da aproximação a, iniciativa encampada pela 

Declaração Conjunta de Helmut Kohl e François Mitterrand (durante o posterior Conselho 

Europeu de Dublin) para a reformatação política das comunidades. Assim, em dezembro 

de 1990 foram iniciadas em Roma duas reuniões: a Conferência Intergovernamental sobre 

a União Monetária e a Conferência Intergovernamental sobre a União Política. Os 

trabalhos de tal dupla de conferências resultariam no “Tratado da União Europeia” 

(também conhecido como Tratado de Maastricht por ter sido assinado na cidade holandesa 

de mesmo nome), em 7 de fevereiro de 1992. 

 

A fusão dos dois projetos de Tratado em um só Tratado ficou a 

dever-se a duas razões: a necessidade de se mostrar que a União 

Econômica e Monetária (UEM) e a União Política eram 

incindíveis e, concretamente, que a primeira só seria sustentável 
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 Em novembro de 1989, o “Comitê para Assuntos Institucionais do Parlamento Europeu” recebeu a 

incumbência de confeccionar um relatório sobre a estratégia de tal casa para a União. O responsável por 

coordenar os trabalhos foi o eurodeputado britânico David Martin, que apresentou, entre outras propostas, o 

reconhecimento de uma cidadania comum aos cidadãos europeus, a garantia do direito de iniciativa 

legislativa ao Parlamento, o advento de um sistema compartilhado de proteção aos direitos fundamentais e a 

possibilidade de eleição do Presidente da Comissão pelos parlamentares europeus (LAURSEN; 

VANHOONACKER, 1994 , p.279-80). Para maiores detalhes sobre o “Relatório Martin”, checar a 

“Resolução sobre a Conferência Intergovernamental no marca da Estratégia do Parlamento frente à União” 

no Jornal Oficial das Comunidades, n.96, 17/4/1990, p.114 (doc. A3-047/90). 
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com a segunda; e o desejo de se evitar vinte e quatro ratificações, o 

que tornaria penoso, e de resultado incerto, o processo de 

conclusão dos dois Tratados pelos então doze Estados Membros 

(FAUSTO DE QUADROS, 2008, p.45). 

 

Na seara econômica, os desafios que o Tratado de Maastricht teria que enfrentar 

eram de proporções exponenciais. Além da controversa questão sobre a configuração do 

Espaço Único Monetário, os Estados-membros não se punham de acordo sobre o grau de 

intervenção adequado no âmbito do mercado interno ou sobre a conveniência de padrões 

trabalhistas compartilhados pelas legislações dos Estados-membros (CHALMERS; 

DAVIES; MONTI, 2010, p.22). Deste modo, o reforço da dimensão política do processo 

de integração apresentava-se como uma interessante saída, pois a proposta de renovação 

das instituições comunitárias tinha por escopo “determinar valores e metas comuns de 

desenvolvimento, necessários à aceleração da União Monetária” (TOSTES, 2004, p.112). 

Assim, o Tratado da União Europeia propunha a reinvenção do moto tradicional da 

integração da Europa até então, em que o vigor econômico criava as condições para o 

aprofundamento político. No novo contexto comunitário, seria a própria política que 

geraria uma ordem jurídica favorável à convergência econômica
171

 (NOUSCHI, 1994, 

p.235). A ideia era que tal reformulação reinventasse a dinâmica e as relações internas do 

bloco, uma vez que o lastro de pertencimento tornaria as opções das instâncias decisórias 

mais legítimas
172

 – apesar de o termo mais apropriado aqui, dependendo da sensibilidade 

do tema, fosse “palatáveis”. Nos anos seguintes, a explosão dos questionamentos atinentes 

ao tema do déficit democrático do empreendimento comunitário e os rechaços quanto à 

aprovação do tratado pelas sociedades nacionais deixaram claro o desconhecimento da 

maior parte da população sobre as instituições europeias, alertando para as dificuldades de 

uma estrutura política de âmbito regional.   
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 É possível inclusive sustentar que as transformações apresentadas pelo projeto comunitário no início dos 

anos 1990 alteraram a natureza da integração europeia a tal ponto que o paradigma clássico de explicação dos 

fenômenos desta espécie não esgotava mais a realidade apresentada: “Desde o Tratado de Maastricht, em que 

se configura também como uma união política de Estados, a União Europeia já não pode mais se enquadrar 

nas tipologias próprias das teorias da integração, e.g., união aduaneira ou mercado comum” (MEDEIROS, 

2009, p.30). Assim, a realidade comunitária tornou o modelo científico datado, permitindo que a afirmação 

do ex-primeiro-ministro espanhol Felipe Gonzalez – de que o empreendimento europeu é um “laboratório” 

(GONZALEZ, 2010, p.229-30) – também tivesse sentido para a reflexão hodierna da Ciência Política, da 

Economia e do Direito, entre outros ramos do conhecimento.   
172

 A contemporaneidade da ideia de superação das agruras econômicas pelo desenvolvimento das instâncias 

políticas da integração é evidente. Não são poucos os autores que advogam que a superação dos atuais 

problemas da zona do Euro passa pelo funcionamento de uma madura esfera pública europeia, única forma 

de conseguir algo próximo de um pacto social continental. A este respeito, há de se checar os textos recentes 

de HABERMAS (2011) e de SEN (2011). 
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 Antes de analisarmos de que forma os dispositivos do Tratado de Maastricht 

tentavam corresponder às pretensões afirmadas pelo próprio documento em seu art.B
173

 do 

Título I, há de se fazer uma rápida menção sobre algumas características gerais da nova 

ordem jurídica estabelecida. A primeira delas é que, mesmo que o novo marco legal se 

fundamente no “Tratado da União Europeia”, ainda não se pode falar em personalidade 

jurídica da União. Há uma tentativa clara de se evidenciar o sentido histórico e a marcha 

progressiva do projeto de integração, mas são as Comunidades as instituições formalmente 

constituídas e os aríetes deste processo (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.158). 

Outro ponto importante da nova estrutura pós-Maastricht é a famosa alegoria dos Três 

Pilares como elemento organizador das relações dos Estados-membros. Explicitadas 

durante as negociações do tratado, as dificuldades de alguns representantes (notadamente 

os enviados de Reino Unido e França) em aceitar a supranacionalidade sobre parte dos 

temas levou à configuração do referido tripé. Como indica o art.A do tratado, a União seria 

formada por a) um pilar comunitário, composto pela CECA, pela EURATOM e pela antiga 

CEE (agora Comunidade Europeia); b) um pilar afeito à “Política Externa e Segurança 

Comum” (PESC), presente no Título V do Tratado de Maastricht e c) um pilar sobre os 

temas da “Cooperação Judicial e Policial”, reunidos sob a égide do Título VI do referido 

documento. Enquanto que o primeiro âmbito era responsável por apresentar o 

supranacionalismo em sua versão mais desenvolvida à época, os outros dois espectros 

detinham feições tipicamente intergovernamentais. É importante mencionar os desafios 

óbvios à manutenção da coesão em um organograma com tal arranjo. Neste contexto, não 

há de se estranhar a estipulação do Conselho Europeu como principal cerne político e 

instância decisória última, algo comum aos três pilares (CHALMERS; DAVIES; MONTI, 
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 “Artigo B – A União atribui-se os seguintes objetivos: 

-  a promoção de um progresso económico e social equilibrado e sustentável, nomeadamente mediante a 

criação de um espaço sem fronteiras internas, o reforço da coesão económica e social e o estabelecimento de 

uma União Económica e Monetária, que incluirá, a prazo, a adopção de uma moeda única, de acordo com as 

disposições do presente Tratado;  

- a afirmação da sua identidade na cena internacional, nomeadamente através da execução de uma política 

externa e de segurança comum, que inclua a definição, a prazo, de uma política de defesa comum, que poderá 

conduzir, no momento próprio, a uma defesa comum;  

- o reforço da defesa dos direitos e dos interesses dos nacionais dos seus Estados-membros, mediante a 

instituição de uma cidadania da União;  

- o desenvolvimento de uma estreita cooperação no domínio da justiça e dos assuntos internos;  

- a manutenção da integralidade do acervo comunitário e o seu desenvolvimento, a fim de analisar, nos 

termos do procedimento previsto no n. 2 do artigo N, em que medida pode ser necessário rever as políticas e 

formas de cooperação instituídas pelo presente Tratado, com o objetivo de garantir a eficácia dos 

mecanismos e das Instituições da Comunidade.  

Os objetivos da União serão alcançados de acordo com as disposições do presente Tratado e nas 

condições e segundo o calendário nele previstos, respeitando o princípio da subsidiariedade, tal como 

definido no artigo 3o-B do Tratado que institui a Comunidade Europeia”. 
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2010, p.24). Este papel de grande coordenador das atividades da União fortalece o 

protagonismo dos entes estatais componentes do Conselho Europeu no comando dos 

destinos do empreendimento continental. Dentro da já explicitada perspectiva democrática 

eleita por esta pesquisa, tal medida afasta o corpo social da deliberação dos destinos do 

regionalismo, além de enfraquecer o projeto europeísta como um todo. 

 Entre as inúmeras novidades trazidas pela ordem jurídica de Maastricht sobre o 

domínio econômico, a mais controversa foi o estabelecimento dos “critérios de 

convergência" – exigências de desempenho das economias dos Estados-membros para o 

estabelecimento da União Econômica Monetária
174

. Previstos na redação do novel art.109-

J do TCE e em um Protocolo Adicional específico, os quatro “critérios de convergência” 

foram elementos centrais do debate público continental ao longo de boa parte da década de 

1990. Questionados essencialmente por não abrangerem indicadores econômicos que 

refletissem a realidade social das nações envolvidas (TOSTES, 2004, p.112-13), as 

condições para um Estado ingressar na zona do Euro eram a) a estabilidade dos preços no 

mercado nacional (corporificada em “uma taxa de inflação que esteja próxima da taxa, no 

máximo, dos três Estados-membros com melhores resultados”); b) a saúde das contas 

públicas do respectivo Estado (determinada por um limite de endividamento 

governamental de até 60% do Produto Interno Bruto e por um teto de déficit orçamentário 

estatal de 3% do Produto Interno Bruto
175

); c) a não utilização do recurso à desvalorização 

cambial competitiva por um período de no mínimo dois anos (respeitando assim as 

“margens normais de flutuação previstas no mecanismo de taxas de câmbio do Sistema 

Monetário Europeu”) e d) as taxas de juros nominais não poderiam ser superiores a 2% das 

taxas praticadas pelos três Estados com melhor desempenho na estabilidade dos preços. 

Interessante notar que se o advento de tais metas gerou um impacto nas sociedades 

nacionais no tocante à legitimidade da perseguição de objetivos construídos em âmbito 

alheio à esfera pública interna, o decurso dos anos revelou também a dificuldade da 

Comissão em fiscalizar o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados – e 
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 O Tratado de Maastricht e seu “Protocolo relativo à passagem para a terceira fase da União Econômica e 

Monetária” estabeleceram um cronograma do avanço da integração econômica, inspirado nas propostas do 

“Relatório Delors”. Ainda que flexível quanto aos prazos, a nova ordem jurídica previa uma primeira fase em 

que haveria a generalização de medidas em prol de uma livre circulação de capitais (especialmente nas 

questões orçamentária e inflacionária), um segundo momento em que ocorreria uma maior concertação entre 

os bancos centrais nacionais (além do fortalecimento das respectivas autonomias) e um último estágio em 

que seriam introduzidas a moeda única e política monetária comum (nos mesmos marcos do “Sistema 

Europeus de Bancos Centrais” e do “Banco Central Europeu”). 
175

 A previsão detalhada dos limites consta no art.1º do “Protocolo sobre o Procedimento relativo aos Défices 

Excessivos”, anexo ao Tratado de Maastricht. 
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reiterados no “Pacto de Estabilidade e Crescimento” advindo do Conselho Europeu de 

Amsterdã (1997) – em face à vigência do espaço monetário comum
176

.      

O quarteto composto pelos “critérios de convergência” não foi o único ponto de 

destaque da nova arquitetura do âmbito econômico do projeto de integração. Ao menos de 

uma perspectiva da governança democrática, outra inovação merece menção: a criação do 

Banco Central Europeu (prevista na inclusão do art.4º-A no TCE, algo estabelecido pelo 

art. G do Título II do Tratado da União Europeia). O escopo de tal organismo era a 

promoção da estabilidade da moeda nascente, razão pela qual poderia lançar mão dos 

instrumentos tradicionais de política monetária (como, por exemplo, a flutuação da taxa de 

juros). Dotado de autonomia operacional, ostentando personalidade jurídica própria (novel 

art.106-2 do TCE) e dirigido por um Conselho e por uma Comissão Executiva
177

 (art.106-3 

do TCE, tal qual estipulado por Maastricht), este novo organismo teve como característica 

central o fato de poder estabelecer normas vinculantes, com efeitos diretos na ordem 

jurídica dos Estados-membros
178

. De acordo com a arquitetura jurídica então estabelecida, 

a elaboração destes dispositivos normativos não contava com a participação ou 

contribuição de parlamentos nacionais, do Parlamento Europeu ou de qualquer outro órgão 

comunitário (MAJONE, 1998, p.15), em uma emblemática demonstração de “déficit 
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 O período derradeiro de confecção deste trabalho coincidiu com o início das tratativas para uma nova 

reforma do marco legal do projeto europeu, em busca de uma arquitetura normativa que promovesse algo 

como uma “União Fiscal” de ao menos parte dos Estados membros. Neste sentido, não é difícil antever a 

diversidade de desafios e de críticas que a criação de um mecanismo comunitário de controle dos orçamentos 

estatais terá de superar.  
177

 O Conselho do Banco Central Europeu (ou Conselho dos Governadores) é formado pelos presidentes dos 

bancos centrais nacionais da zona do Euro e pelos seis membros da Comissão Executiva (art.109-A.1). A 

Comissão Executiva é composta por um presidente, um vice-presidente e quatro vogais (art.109-A.2, a), 

escolhidos para um mandato não-renovável de oito anos (art.109-A.2, b). Vale lembrar o disposto pelo 

art.109-L.3, de que “se e enquanto existirem Estados-membros que beneficiem de uma derrogação, o 

Conselho Geral do BCE a que se refere o artigo 45 dos Estatutos do SEBC constitui um terceiro órgão de 

decisão do BCE”. Os membros previstos para a composição do Conselho Geral do Banco Central Europeu 

são os presidentes dos bancos centrais nacionais, o presidente e o vice-presidente do BCE ( art. 45.2 do 

“Protocolo relativo aos Estados do Sistema Europeu de Banco Centrais e do Banco Central Europeu”) 
178

 “Artigo 108-A. 

1. Para o desempenho das atribuições cometidas ao SEBC, o BCE, de acordo com as disposições do presente 

Tratado e nas condições definidas nos Estatutos do SEBC:  

- adopta regulamentos na medida do necessário para o exercício das funções definidas no primeiro travessão 

do artigo 3.1, nos artigos 19.1, 22 ou 25.2 dos Estatutos do SEBC, e nos casos previstos nos atos do Conselho 

a que se refere o n. 6 do artigo 106o;  

- toma as decisões necessárias para o desempenho das atribuições cometidas ao SEBC ao abrigo do presente 

Tratado e dos Estatutos do SEBC;  

- formula recomendações e emite pareceres.  

2. O regulamento tem carácter geral. É obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 

todos os Estados-membros.  

As recomendações e os pareceres não são vinculativos.  

A decisão é obrigatória em todos os seus elementos para os destinatários que designar.  

Os artigos 190, 191 e 192 são aplicáveis aos regulamentos e decisões do BCE. O BCE pode decidir publicar 

as suas decisões, recomendações e pareceres”. 
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democrático” da integração europeia. Assim, os integrantes das sociedades nacionais eram 

destinatários de normas jurídicas prolatadas por uma instituição alheia a sua influência, 

sequer indireta. A impossibilidade de participação do cidadão no processo decisório dos 

temas monetários e o alcance das medidas produzidas nesta seara redimensionam a 

propalada preocupação do Tratado da União Europeia com a Democracia, sobretudo em 

um âmbito normalmente ignorado nas análises desta monta. Uma argumentação no sentido 

contrário ao aqui esposado seria a de que, apesar de não ser arrolado como uma das 

instituições comunitárias (ao menos não até o Tratado de Lisboa), o Banco Central 

Europeu teria a legalidade dos seus atos sob os escrutínios do Tribunal de Justiça Europeu 

(art.35.1 do “Protocolo relativo aos Estados do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do 

Banco Central Europeu”), estando o organismo bancário sujeito ao checks and balance da 

União. Neste mesmo sentido, pode-se advogar ainda que transparência das atividades do 

banco continental estaria garantida pelo próprio Tratado de Maastricht, sobretudo na 

previsão de envio anual ao Parlamento, ao Conselho, à Comissão e ao Conselho Europeu 

de um relatório de atividades, o qual poderia servir de base para um “debate de caráter 

geral” (art.109-B.3). Tanto a estipulação formal de práticas a favor da transparência 

institucional quanto a previsão de submissão ao sistema de checks and balance do bloco, 

contudo, não parecem suficientes para garantir o traço de legitimidade democrática ao 

regime do Banco Central Europeu conferido pelo Tratado de Maastricht. Há uma clara 

falta de participação cidadã no jogo decisório atrelada à submissão coletiva aos ditames do 

organismo – apesar de ser importante ressaltar que parte considerável das críticas sobre o 

caráter pouco democrático do Banco Central Europeu pode ser ampliada à dinâmica de 

diversos bancos centrais nacionais ao redor do globo. 

 Para além do tratamento dos temas de repercussão econômica, há uma série de 

transformações engendradas pelo Tratado de Maastricht que interessam ao recorte 

científico adotado por este estudo. Talvez a inovação trazida pela ordem jurídica 

maastrichtiana que mais relevância tenha para uma análise do componente democrático do 

Regionalismo Europeu seja a ideia de cidadania da União. Inicialmente prevista para ser 

um elemento programático do novo tratado, a cidadania europeia ganhou concretude na 

proposta do então primeiro-ministro espanhol Felipe Gonzalez de 1990 (PÉREZ-

BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.162), ao ponto de ter atrelado a si, quando o tratado de 

Maastricht atingiu sua configuração final, a liberdade de circulação no espaço comunitário 

(art.8ºA), o direito de votar e ser votado nas eleições parlamentares europeias (art.8ºB), o 



131 

 

 

 

acesso à assistência diplomática e consular de qualquer Estado-membro (art.8ºC) e o 

direito de petição ao Parlamento Europeu (art.8D). O tema da cidadania europeia é tão 

nevrálgico que o acompanhamento da evolução da sua construção prática emblematiza as 

vicissitudes do projeto europeu nos últimos vinte anos. Por este motivo, tal mote será 

analisado pela presente pesquisa de forma mais acurada no vindouro Capítulo 3. 

Uma novidade inegavelmente importante trazida pelo Tratado da União Europeia 

foi a previsão de mais uma modalidade no rol dos procedimentos legislativos do projeto de 

integração. Tal alargamento deve-se à incapacidade dos ritos estabelecidos pelo Ato Único 

Europeu – especialmente do procedimento de cooperação – de promover uma reforma 

efetiva na dinâmica decisória do bloco
179

. O clamor pelo adensamento da centelha 

democrática do projeto comunitário, com a consequente valorização da ação do Parlamento 

Europeu, levou ao surgimento do chamado processo de co-decisão. Assim, determinadas 

matérias (como os temas atinentes ao mercado interno e à circulação de trabalhadores) 

passaram a ser objeto de Regulamentos, Diretivas, Decisões e Recomendações prolatados 

conjuntamente pelo Parlamento e pelo Conselho – nos termos do art.189-B adicionado 

pelo Tratado de Maastricht
180

. “Com a co-decisão, os parlamentares tornam-se co-

legisladores, dispondo de um direito de veto perante as propostas do Conselho” (PÉREZ-

BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.175). 

Paralelo à criação de um novo procedimento, o Tratado da União Europeia também 

aumenta os domínios sujeitos ao procedimento de cooperação (descrito no art.189-C) e 

determina a necessidade do parecer do Parlamento em temas como fundos estruturais 

(novo art.130-D) e fluxo de indivíduos (art.8º-A apresentado pelo Tratado de Maastricht). 
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 “Na verdade, e apesar de o Parlamento ter sido associado de um modo muito mais intenso à formação da 

vontade normativa comunitária — através de um mecanismo que aumentou consideravelmente a 

complexidade deste procedimento —, o saldo final do poder decisório efetivo adquirido pelo Parlamento 

Europeu revelou-se claramente insatisfatório. Com efeito, o apport resultante da função do Parlamento 

Europeu no quadro do procedimento de cooperação foi apenas identificável em termos negativos, ou seja, 

pela possibilidade de bloquear a aprovação de atos adoptados por esta via, e, mesmo assim, um tal bloqueio 

não poderia decorrer autonomamente da expressão da vontade parlamentar, porquanto necessitava de 

capturar o apoio estratégico de pelo menos um Estado membro” (SOARES, 1997, p.630). 
180

 Em um breve sumário do extenso art. 189-B, é possível reconhecer como sendo a marcha do 

procedimento de co-decisão: 1) A Comissão apresenta uma proposta ao Conselho e ao Parlamento Europeu; 

2) O Conselho, deliberando por maioria qualificada, adota um parecer comum após pronunciamento do 

Parlamento; 3) O parecer é encaminhado ao Parlamento, com a exposição das razões pelo Conselho e a 

comunicação da posição da Comissão; 4) o Parlamento pode, em um prazo de três meses a) aprovar a posição 

comum, b) não se pronunciar, c) indicar, por maioria absoluta dos seus votos, que pretende rejeitar a posição 

comum, d) propor emendas, que serão encaminhadas ao Conselho e serão analisadas pela Comissão.  Na 

hipótese c e no caso de desacordo com as emendas propostas pelo Parlamento no cenário d, é convocado o 

Comitê de Conciliação (formado por membros do Conselho e do Parlamento, em igual número). A proposta 

advinda do Comitê será submetida ao Parlamento (que deliberará por maioria simples) e ao Conselho (que 

decidirá por maioria qualificada). A rejeição da proposta do Comitê por qualquer uma das instituições 

encerra o processo legislativo.  
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A reforma trazida pelo procedimento de co-decisão, em conjunto com o aumento das 

hipóteses de aplicação do processo de cooperação e de exigência do parecer favorável, 

demonstram a clara disposição de reforçar o papel institucional do Parlamento Europeu. 

Neste mesmo sentido é que deve ser entendido o tratamento dado pelo novo tratado no 

tocante ao caráter fiscalizatório da instituição parlamentar, uma vez que tal organismo 

passa a ter a faculdade de investigar violações na aplicação do Direito Comunitário por 

meio de Comissões Parlamentares de Inquérito
181

 (art.138-C do TCE), além de se tornar 

destinatário do exercício de petição da sociedade frente a “qualquer questão que se integre 

nos domínios de atividade da Comunidade” (art.138-D do TCE)
182

.  

 A tentativa de finalmente alçar o Parlamento Europeu ao status de protagonista no 

cenário comunitário não auxiliou no redimensionamento do lastro de legitimidade do 

bloco, independentemente do enfoque adotado. Como já exposto anteriormente, se 

levarmos em conta a análise de que o Estado representa mais fielmente a vontade da sua 

coletividade nacional do que qualquer outra instância, o fortalecimento parlamentar é uma 

ameaça à democracia comunitária. Mesmo se nos ativermos à ideia de que instâncias 

regionais de representação da vontade popular incrementam (e não enfraquecem) o 

regionalismo democrático, é possível criticar a roupagem do Parlamento Europeu pós-

Maastricht, dada a timidez dos seus avanços. Isto porque o recém-apresentado 

procedimento de co-decisão não foi capaz de garantir o direito de propositura legislativa 

aos parlamentares europeus, ficando a participação do Parlamento adstrita à vedação de 

propostas do Conselho. Ademais, há quem rechace o 

novo rito por ele consistir basicamente em uma releitura do procedimento de cooperação, 

com o acréscimo de uma fase na tramitação – o que torna o processo ainda mais intrincado 

e lento (SOARES, 1997, p.631). Entretanto, o Tratado de Maastricht trouxe algumas outras 

contribuições que merecem menção, já fora do âmbito do procedimento decisório. Uma 

delas é a criação do chamado “Comitê das Regiões”, órgão consultivo da Comissão e do 

Conselho em diversos temas previstos pelo próprio tratado – como, por exemplo, educação 

(art.123 do TCE), cultura (art.128 do TCE) e saúde pública (art.129 do TCE). Formado por 
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 Sobre a missão de fiscalização do cenário comunitário outorgada ao Parlamento, há de se lembrar da 

perenidade da moção de censura à Comissão (art.144 do TCE) – um instrumento previsto já no tratado da 

CECA, apesar da sua rara utilização ao longo das décadas. A novidade é que o Tratado da União Europeia 

dotou o Parlamento de uma função ativa no processo de escolha do Presidente da Comissão e do conjunto de 

comissários (art.158 do TCE). 
182

 A este respeito, ver também a possibilidade de cidadãos europeus (ou qualquer pessoa singular ou coletiva 

com domicílio ou sede em um Estado-membro) peticionar ao Provedor de Justiça (art.107-D do TCE). 

Nomeado pelo Parlamento Europeu, o Provedor de Justiça é responsável por averiguar casos de má gestão 

das instituições ou órgãos comunitários (com exceção das cortes no exercício de suas funções jurisdicionais). 
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representantes das coletividades regionais e locais (art.198-A do TCE), nomeados pelo 

Conselho após indicação dos Estados-Membros para mandatos de quatro anos, os 189 

membros do Comitê
183

 têm a função de apresentar uma perspectiva mais próxima do corpo 

social em determinados assuntos de interesse comunitário. Apesar do papel meramente 

consultivo, o Comitê das Regiões detém uma alta carga simbólica e um considerável 

potencial para remoçar a legitimidade comunitária (MEDEIROS, 2008, p.54). Com relação 

a este tema, há ainda um último elemento a ser considerado a partir da reformulação 

engendrada pelo Tratado da União Europeia no que então passou a ser chamado de Tratado 

da Comunidade Europeia: a afirmação do princípio da subsidiariedade. O artigo 

acrescentado no TCE sobre o referido princípio é essencial para a delimitação do alcance 

da atuação da Comunidade:  

 
Artigo 3º-B  

A Comunidade atuará nos limites das atribuições que lhe 

são conferidas e dos objetivos que lhe são cometidos pelo presente 

Tratado.  

Nos domínios que não sejam das suas atribuições 

exclusivas, a Comunidade intervém apenas, de acordo com o 

princípio da subsidiariedade, se e na medida em que os objetivos 

da ação encarada não possam ser suficientemente realizados pelos 

Estados-membros, e possam pois, devido à dimensão ou aos 

efeitos da ação prevista, ser melhor alcançados ao nível 

comunitário.  

A ação da Comunidade não deve exceder o necessário 

para atingir os objetivos do presente Tratado.  
 

A estipulação de uma fronteira expressa entre a competência dos Estados Nacionais e o 

raio da ação das instituições comunitárias não apenas evita conflitos entre os entes 

envolvidos, mas também manda um sinal para a base social sobre o que esperar do 

progresso do empreendimento integracionista (estabilizando assim, as expectativas 

coletivas). Segundo MAJONE (1998, p.23), um forte e assistemático aumento das 

competências da Comunidade Econômica é a maior ameaça existente à legitimidade da 

União, uma vez que implodiria a credibilidade do argumento funcionalista útil na 

justificação do bloco. Apesar de discutir o tema da legitimidade do projeto de integração 

continental com base em uma leitura sistêmica do aparato comunitário que ignora a 

dimensão política do assunto, o apontamento do autor faz certo sentido teleológico. Isto 

                                                 
183

 De acordo com o estabelecido no art.198-A do TCE, os representantes no comitê eram divididos da 

seguinte forma: Bélgica 12; Dinamarca 9; Alemanha 24; Grécia 12; Espanha 21; França 24; Irlanda 9; Itália 

24; Luxemburgo 6 ; Países Baixos 12; Portugal 12 e Reino Unido 24. 
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não significa, contudo, que uma seja capaz de esgotar a complexidade dos desafios 

inerentes à ideia de déficit democrático.      

  Se as inovações propostas pelo Tratado de Maastricht já seriam responsáveis por 

incentivar uma copérnica alteração de rumos do projeto de integração, as condições 

conjunturais da época e o turbulento processo de ratificação do documento pelos Estados 

membros aprofundaram o alcance das transformações, tornando a realidade comunitária 

mais complexa – e algo imprevisível. Assim, vale destacar que o amadurecimento do 

Tratado da União Europeia foi contemporâneo de uma impactante tríade de crises no 

continente: o alto índice de desemprego verificado em 1993
184

 (no contexto daquela que 

até então correspondia à principal crise econômica da Europa desde a 2ª Guerra Mundial), 

a crescente especulação envolvendo moedas europeias (em virtude da incerteza dos 

primeiros passos rumo à unidade monetária) e a paralisia política dos agentes da 

integração, algo notado na ausência de um tratamento coordenado para temas como a 

fragmentação iugoslava (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.181). Este caldo de 

incertezas influenciou as sociedades nacionais no debate público sobre a incorporação do 

Tratado de Maastricht em seus ordenamentos jurídicos, como demonstram os exemplos 

alemão, britânico e francês
185

. O caso mais emblemático em tal sentido correspondeu à 

rejeição da ratificação do tratado no referendo popular da Dinamarca
186

:  

 
A resposta do eleitorado caiu como uma bomba nos planos 

integralistas ancorados em discursos de democratização e de 

legitimidade social. O primeiro não dos dinamarqueses desvelou as 

razões que faziam com que alguns Estados temessem a 

conscientização social a respeito das decisões governamentais que 

processavam até então a integração. Assim surgiu a “crise de 

                                                 
184

 Em 1993, a taxa de desemprego na zona da Comunidade Econômica Europeia era de 10,7%  – enquanto 

que este mesmo indicador era de 6,7% nos Estados Unidos e 2,5% no Japão.  Em 1961, a Comunidade 

Econômica Europeia tinha uma taxa de desemprego de 2,2% , os Estados Unidos apresentavam os mesmos 

6,7%  e o Japão detinham apenas 1,4%.  A mera leitura dos dados demonstra que, no espaço comunitário, o 

índice de desemprego quintuplicou em um intervalo de aproximadamente três décadas – algo que não 

ocorreu nos Estados Unidos ou no Japão. Para uma análise destes dados e dos diferentes modelos de 

explicação da evolução histórica do desemprego na Europa, vide GORDON (2000, p.278-84). 
185

 A ampla maioria que a aprovação do Tratado de Maastricht conseguiu tanto na Bundestag (543 votos a 

favor, 17 contra e 8 abstenções) quanto na Câmara dos Comuns (292 votos a favor e 112 contra) não reflete o 

alcance das fricções que o tema alcançou nos debates internos de tais países. No caso francês, esta crispação 

ficou evidente no resultado do plebiscito sobre o tema (51,4% votaram a favor e 48,6% votaram 

contrariamente). As dificuldades de aprovação do Tratado da União Europeia na França chamaram a atenção 

da comunidade científica a ponto de ser este o momento em que os estudos acadêmicos sobre o déficit 

democrático europeu tornaram-se mais frequentes (RISSE 2010, p.234). Porém, o processo de inflexão do 

empreendimento comunitário já havia sido deflagrado pelo “Não” dinamarquês alguns meses antes, razão da 

primazia deste na análise engendrada pela presente pesquisa. 
186

 Por uma diferença de cerca de 50 mil votos, o rechaço ao Tratado de Maastricht foi vitorioso no referendo 

de 2 de junho de 1992. Em 20 de maio de 1993, uma nova votação aprovou a ratificação do novo tratado, 

com 53,8% dos votos favoráveis. 
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Maastricht”. Os danos causados pelo exemplo dado pelo governo 

da Dinamarca, ao vincular sua ratificação à aceitação popular, 

resultou em uma revelação de que havia profundas divergências 

existentes entre anseios populares e os ambiciosos interesses 

governamentais na unificação (TOSTES, 2004, p.114). 

 

Expresso pela “crise de Maastricht”, o descompasso entre as expectativas da base social e a 

realidade comunitária implodiu um dos esteios da legitimidade do processo de integração: 

a crença de que haveria um consenso tácito das sociedades nacionais em prol do 

aprofundamento dos laços regionais. O abandono da presunção do apoio popular e o 

consequente fim da aura de inevitabilidade da integração (CHALMERS; DAVIES; 

MONTI, 2010, p.14) abriram as portas do debate continental para nacionalismos, 

radicalismos e atores políticos normalmente relegados às franjas da esfera pública. 

Contudo, se a crise de Maastricht permitiu a incorporação de elementos estranhos à 

realidade da integração (assim possibilitando a defesa de interesses comezinhos, tornando 

o diálogo mais difícil e o consenso mais raro), também é verdade que as populações 

nacionais passaram a se apropriar mais dos temas relativos à integração partir de tal 

momento histórico
187

. Se é paradoxal que um tratado carregado de pretensões 

democratizantes tenha descortinado as limitações da democracia na estrutura comunitária 

(TOSTES, 2004, p.114-15), vale lembrar que foi a superação desta crise em 1994 que 

elevou os índices de pertencimento à “identidade europeia” ao seu pico histórico nas 

últimas duas décadas (RISSE, 2010, p.95). Assim, é possível avançar na reflexão sobre o 

quanto o Tratado de Maastricht realmente contribuiu para o entrecruzamento entre o 

Regionalismo e a Democracia. A vertente responsável por pregar que as dificuldades de 

ratificação do tratado expuseram as deficiências de legitimidade do empreendimento 

comunitário – superando assim a percepção inicial de que as previsões normativas seriam 

democratizantes per si – merece ser mitigada por um efeito mais profundo dos debates 

sobre o novo documento: o surgimento de um tênue liame entre as pretensões dos 

nacionais de Estados-membros e as instituições europeias
188

, esboçando uma esfera pública 

continental nos moldes das experiências políticas modernas (HABERMAS, 2003). Tal 

conquista é um verdadeiro pressuposto para a estruturação de uma ordem política 

democrática de grandes proporções, ainda que não garanta tal existência.  
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 Sobre a forma como diferentes elites internas tentaram, ao longo dos anos, conectar a sua respectiva 

identidade nacional com uma dimensão valorativa europeia, vide RISSE (2010, p.63-86).  
188

 “For four decades, the institutions and rules of a new continental system had been quietly designed and 

decided in obscure BENELUX towns with no reference to public wishes or democratic procedure. Those 

days, it appeared, were over” (JUDT, 2005, p.716). 



136 

 

 

 

 O avanço representado pelo Tratado de Maastricht não se limitou apenas à 

efetivação da conexão entre as sociedades nacionais e o âmbito político europeu, uma vez 

que levou aos magistrados a discussão sobre a democracia no âmbito comunitário
189

. O 

Tratado da União Europeia foi questionado judicialmente em diversos tribunais pelo 

continente, incluindo cortes de Reino Unido, França e Espanha. O julgado que mais 

chamou a atenção da doutrina, contudo, foi a decisão sobre a pertinência do Tratado da 

União Europeia à ordem constitucional alemã (MACCORMICK, 1995; BOOM, 1995; 

CRUZ, 2007), conhecido como caso Brunner, caso Solange III, caso Urteil-Maastricht ou 

simplesmente caso Maastricht
190

. Vale lembrar que a assinatura do Tratado de Maastricht 

algum tempo antes havia levado a Alemanha a alterar o artigo 23 da Lei Fundamental de 

Bonn, de modo a permitir a cessão de certas competências às instituições comunitárias – 

desde que não houvesse desrespeito aos direitos fundamentais ou aos princípios 

democráticos da organização política. A partir de então, um ex-funcionário da Comissão e 

quatro euro-parlamentares alemães do Partido Verde empreenderam uma batalha judicial 

com base no questionamento da validade da reforma da Lei Fundamental e na 

constitucionalidade da lei de ratificação do Tratado de Maastricht (CARVALHO RAMOS, 

2008, p.123). As peculiaridades apresentadas pelo caso Brunner conferiram uma nova 

perspectiva ao mote da relação entre os ordenamentos jurídicos envolvidos no processo de 

integração europeu
191

, além de poderem ser analisadas tanto pelo enfoque dado ao tema 

dos direitos humanos quanto pela abordagem conferida à questão democrática. Neste 

último aspecto, o ponto suscitado era o de saber se a transferência de competências 

tradicionalmente ligadas à soberania não violava o princípio democrático (enunciado no 

art. 20 da Lei Fundamental e reconhecido como cláusula-pétrea pelo mesmo diploma no 

art.79 III), uma vez que levaria à diminuição dos poderes do Parlamento alemão. A posição 

da Corte Constitucional alemã é cristalina em rechaçar tal interpretação: 

 
[38] (b) The democratic principle thus does not prevent the 

Federal Republic of Germany from becoming a member of a 

community of States (organised on a supra-national basis). But it 

is a pre-condition for membership that a legitimation and an 

                                                 
189

 Ainda que de forma lateral, MANCINI (2000, p.87) comenta que o Tribunal de Justiça Europeu já se 

preocupava com o tema do déficit democrático europeu bem antes dos debates acerca do Tratado de 

Maastricht. Neste sentido, o autor cita como exemplos o caso Internationale Handelsgesellschaft (1970) e o 

caso Stauder (1969).  
190

 Caso 2.134/92 da Corte Constitucional Alemã (Manfre Brunner e outros v. Tratado da União Europeia) de 

12/10/1993. 
191

 O capítulo 2 do presente trabalho explora este tema de forma mais detalhada. 
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influence proceeding from the people is also secured inside the 

federation of States. 

 

[39] (b.1) The European Union is, according to its understanding 

of itself as a union of the peoples of Europe (Article A.2 of the 

Union Treaty), a federation of democratic States whose objectives 

include a dynamic development (see e.g. Articles B.1, last indent, 

and C(1)). If the Union carries out sovereign tasks and exercises 

sovereign powers for those purposes, it is first and foremost the 

national peoples of the member-States who, through their national 

parliaments, have to provide the democratic legitimation for its so 

doing. 
   

Apesar de flertar com a ideia de que a legitimidade democrática do empreendimento 

europeu advém exclusivamente do aval das populações nacionais por meio dos seus 

representantes nas casas legislativas estatais, a posição do tribunal é algo mais complexa. 

De fato, a corte reconhece a aquiescência dos parlamentos nacionais como uma via de 

legitimação das instituições comunitárias, mas afirma que o estágio de desenvolvimento do 

projeto de integração deve levar ao fortalecimento da sua densidade democrática – por 

meio, por exemplo, do reposicionamento do Parlamento Europeu
192

. A sentença Brunner 

menciona expressamente a necessidade do cumprimento de certas pré-condições para a 

efetivação da democracia, como a existência de um debate público aberto, a formação livre 

da Opinião Pública e a compreensão generalizada dos instrumentos de decision-making. 

Como este cenário ainda não encontrava correspondência fática, o tribunal afirmou no caso 

concreto o papel do Parlamento Alemão como instância garantidora da vontade dos seus 

cidadãos junto ao processo comunitário
193

. Inegavelmente, “por trás desse argumento está 

a crítica do Tribunal Constitucional Federal Alemão ao déficit democrático da União 

Europeia” (CEIA, 2009, p.95) e um claro sinal da necessidade de se alterar os padrões de 

legitimidade no empreendimento comunitário. 

 O alcance de um julgado nacional nos rumos da ordem jurídica comunitária não 

pode ser propriamente compreendido sem a perspectiva conferida pelo Capítulo 1 deste 

trabalho, em que se discute a relação entre os subsistemas jurídicos e as suas correlatas 

esferas políticas. Contudo, é possível apontar para a possibilidade de influências recíprocas 
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 “[40] At the same time, with the building-up of the functions and powers of the Community, it becomes 

increasingly necessary to allow the democratic legitimation and influence provided by way of the national 

parliaments to be accompanied by a representation of the peoples of the member-States through a European 

Parliament as the source of a supplementary democratic support for the policies of the European Union. (…) 

The influence flowing from the citizens of the Union can eventually become a part of the democratic 

legitimation of the European institutions to the extent that the conditions necessary for this purpose are 

fulfilled on the part of the peoples of the European Union.” 
193

 Algo reforçado pela afirmação da competência da própria Corte para acompanhar a cessão de poderes 

soberanos eventualmente efetuada pelo Parlamento ao empreendimento comunitário. 
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de princípios e valores, enriquecendo o repertório das respectivas noções de legitimidade. 

Em um sentido similar ao que tenta promover o caso Kadi para o condomínio entre as 

ordens normativas regionais e internacional, a sentença Brunner cunhou a questão 

democrática como um ponto irrevogável da convivência harmônica entre a dimensão 

constitucional alemã e âmbito jurídico europeu. Inegavelmente, tal questão faz parte de 

uma plêiade de demonstrações de como o Tratado de Maastricht acabou por condicionar o 

tema da reinvenção política do projeto comunitário. Antecipado pelo Ato Único Europeu, 

um instrumento em que já campeava a cepa das transformações institucionais, o Tratado da 

União Europeia e suas decorrências fáticas conseguiram alocar em um novo patamar a 

relação entre Regionalismo e Democracia – algo irônico se pensarmos que este último 

termo só aparece em três oportunidades na parte dispositiva do Tratado de Maastricht. 

 

 

2. 7 – Os desafios do novo arcabouço normativo-institucional do bloco europeu frente 

às demandas por legitimidade: avanços e limites do Tratado de Amsterdã  

 

As intensas transformações, perceptíveis desde a gestação do Tratado de 

Maastricht, na estrutura e nos rumos do processo de integração europeia, não refrearam o 

ânimo dos Estados que estavam à margem do projeto comunitário. Em 1992, Áustria, 

Chipre, Malta, Turquia, Suécia, Suíça, Finlândia e Noruega pleiteavam o ingresso na então 

“Europa dos Doze”. Conforme definido pelo Conselho Europeu de Edimburgo em 

dezembro de 1992, as negociações com vistas a uma nova expansão apenas ocorreriam 

após a completa ratificação do Tratado da União Europeia (PÉREZ-BUSTAMANTE; 

COLSA, 2004, p.190). Logo em fevereiro de 1993, negociações envolvendo os postulantes 

austríacos, finlandeses, suecos e dinamarqueses entraram em curso. No alvorecer de 1995, 

após a aquiescência do Parlamento Europeu e o aval referendário das populações 

nacionais, Áustria, Finlândia e Suécia entraram para o rol comunitário
194

. A inevitável 

integração de novos membros já havia ensejado alterações na roupagem organizacional e 

promovido sensíveis mudanças nos arranjos institucionais na dinâmica comunitária. 

Assim, estabeleceu-se que o número de parlamentares europeus subiria para 626 e que 

                                                 
194

 Assim como fizera em 1972, a população norueguesa rejeitou o ingresso do seu Estado no 

empreendimento comunitário. Com mais de 80% de participação popular e posição vitoriosa de 52,2% dos 

votantes, o referendo norueguês de 1994 mobilizou e dividiu o país. O bom momento econômico pelo qual 

atravessava a Noruega, o vigor das relações já constituídas com o bloco europeu e o discurso nacionalista por 

ocasião do debate eleitoral fizeram com que o não à adesão prevalecesse (ARCHER, 2002, p.2).   
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cada um dos novos Estados teria um comissário de sua nacionalidade. É neste mesmo 

diapasão que deve ser entendido o chamado “Compromisso de Ioannina”
195

, resultado do 

debate sobre a alteração da configuração da minoria de bloqueio para as votações de 

maioria qualificada no Conselho da União Europeia. Contando com os votos advindos do 

ingresso de quatro novos membros, a minoria de bloqueio subiria de 23 para 27 votos 

(número posteriormente rebaixado em virtude da não adesão da Noruega), porém, se 

houvesse entre 23 e 26 manifestações contrárias, o Conselho empregaria os seus esforços 

ao máximo e continuaria deliberando por um prazo razoável até que uma solução 

satisfatória fosse atingida (HORSPOOL, 2006, p.45-46). Espécie de herdeiro do “Acordo 

de Luxemburgo”, tal acerto deve ser entendido como uma tentativa de resguardar o poder 

diretivo do ente estatal no processo de integração – trazendo consigo evidentes implicações 

para o campo do gerenciamento democrático da União. Porém, este mesmo instrumento 

tem um papel emblemático porque deixou exposto aquele que seria um dos principais 

temas do processo de integração na segunda metade da década de 1990: como preparar o 

empreendimento comunitário para um alargamento de grande monta? Obviamente, não se 

estava especulando sobre o futuro da integração continental com relação à incorporação de 

novos membros com similaridades de condições socioeconômicas à média da União 

Europeia, mas sim sobre quais seriam os termos exigidos e as adaptações necessárias para 

o avanço comunitário ao Leste da Europa
196

. A questão da inclusão dos antigos Estados 

socialistas permaneceu no horizonte comunitário de forma perene, influenciando 

decisivamente os principais documentos normativos do período – notadamente o Tratado 

de Amsterdã e o futuro Tratado de Nice (BORCHARDT, 2010, p.12).     

 Há de lembrar-se que o Tratado de Maastricht estabeleceu expressamente em  seu 

artigo N.2 a convocação dos representantes dos Estados-membros para discutir, em 1996, a 

                                                 
195

 Tal acordo foi obtido em uma reunião informal de ministro das Relações Exteriores celebrada na cidade 

de Ioannina (Grécia), em março de 1994. A posição do Reino Unido de rechaço ao aumento do limiar de 

bloqueio, circundada inicialmente pela Espanha, foi a razão central do estabelecimento do compromisso. 

Incialmente previstas para durarem até 1996, as disposições de Ioannina foram reforçadas pelo Tratado de 

Amsterdã – o que alimentou a polêmica sobre a natureza jurídica e os efeitos vinculantes do documento 

(HORSPOOL, 2006, p.46).  
196

 No tocante aos requisitos para a solicitação do ingresso no projeto comunitário, o Conselho Europeu de 

Copenhague (1993) estabeleceu como indispensável: a) a existência de uma malha institucional garantidora 

da Democracia, do Estado de Direito, dos Direitos Humanos e dos direitos das minorias; b) um mercado livre 

e competitivo e c) o compromisso de respeitar as obrigações inerentes ao pertencimento à União – como a 

adoção do Direito Comunitário (CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.30-31). A Comissão Europeia 

recebeu as candidaturas da Polônia e da Hungria em 1994, as candidaturas da Romênia, Eslováquia, Letônia, 

Estônia, Lituânia e Bulgária em 1995, além das candidaturas da Eslovênia e República Checa em 1996. “All 

of these candidate countries were now parked in a rather crowed ante-room, awaiting the Union’s attention” 

(JUDT, 2005, p.720). 
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revisão de alguns pontos do próprio tratado
197

 (como o alargamento do procedimento co-

decisório e a reavaliação da PESC
198

). Assim, em março de 1996 o Conselho Europeu de 

Turim dá início ao funcionamento da Conferência Intergovernamental, em que ministros 

das Relações Exteriores dos Estados membros se reúnem periodicamente com o escopo de 

reavaliar a situação da União e discutir eventuais alterações. O avanço dos trabalhos 

acabou por promover em 1997 a confecção do “Tratado de Amsterdã que altera o Tratado 

da União Europeia, os Tratados que instituem as Comunidades Europeias e alguns atos 

relativos a esses tratados” (ou simplesmente Tratado de Amsterdã), um novo documento 

comunitário caracterizado pelo pragmatismo e responsável por aprofundar a formatação 

desenhada em Maastricht. Desta forma, é frequente o posicionamento doutrinário de que os 

resultados de Amsterdã foram modestos (TOSTES, 2004, p.120) ou mesmo 

decepcionantes (CUNHA, 2004, p.102). 

 
Todavia, não é correto afirmar-se, como se faz por vezes, que a 

revisão de Amsterdã absorveu os “restos de Maastricht”, isto é, 

apenas incluiu nos Tratados o que não havia sido objeto de acordo 

na revisão de 1992. Trata-se de uma visão demasiado redutora da 

revisão de Amsterdã (FAUSTO DE QUADROS, 2008, p.47).    

 

 De fato, há alguns aspectos da reforma de 1997 que dialogam com os objetivos 

desta pesquisa e merecem uma análise mais detida. Se o escopo último do documento era 

pavimentar a via para o inevitável alargamento oriental, objetivava-se que os futuros sócios 

encontrassem um panorama institucional mais democrático e transparente (MOURA, 2001, 

p.65-66). Desta feita, uma das principais novidades promovidas pelo Tratado de Amsterdã 

foi a afirmação de um “Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça”. Assim como os motes 

do mercado interno e da União Monetária eram os aspectos emblemáticos, 

respectivamente, do Ato Único Europeu e do Tratado de Maastricht, o amadurecimento do 

Espaço da Liberdade, Segurança e Justiça correspondeu à pedra angular do novo tratado 

(CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.28). Assim, os acordos de Schengen foram 

oficialmente incorporados à legislação comunitária – com o consequente término do 

controle de passaporte nas fronteiras dos então Estados comunitários
199

 (TOSTES, 2004 

p.120) – e temas como concessão de asilo, imigração e direitos de cidadãos não-europeus 

                                                 
197

 “Art. N-2. Em 1996 será convocada uma Conferência de representantes dos governos dos Estados-

membros para analisar, de acordo com os objetivos enunciados nos artigos A e B das Disposições Comuns, 

as disposições do presente Tratado em relação às quais está prevista a revisão”.  
198

 Cabe destacar que tal processo acabou por recepcionar outros temas (como, por exemplo, a questão 

orçamentária e a dinâmica de votação dos órgãos comunitários), levando a um verdadeiro momento de 

reflexão sobre a estrutura herdada do Tratado da União Europeia. 
199

 Como é amplamente conhecido, as exceções a este caso foram a Irlanda e o Reino Unido. 
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passaram a ser competência do primeiro pilar da integração europeia. Ademais, é em face 

ao advento do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça que deve ser compreendido tanto 

o aclaramento dos princípios basilares da União
200

 quanto duas consequências de tal 

reconhecimento: a incumbência das instituições comunitárias de combater ações 

discriminatórias das mais variadas montas (o novo art.6º-A) e a possibilidade de suspensão 

dos direitos de Estados-membros que sistematicamente violarem tais princípios (art.F.1-2) 

(CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.28). Neste último aspecto, o Conselho Europeu 

pode, por exemplo, suspender o direito de voto de um membro no Conselho da União 

Europeia. Ao estabelecer o liame entre a punição de um Estado e o desrespeito aos direitos 

fundamentais e à própria causa democrática, a União firma um importante norte político-

valorativo
201

, ainda que tal medida diga mais sobre a importância de uma democracia 

material nos âmbitos nacionais do que propriamente no nível regional. Ademais, é possível 

apontar que tal recurso indica a pretensão de estruturação de arranjos institucionais 

voltados à priorização e ao fortalecimento das normas supranacionais (MEDEIROS; 

CAMPOS, 2009, p.32), descortinando indagações sobre a forma de participação 

democrática em tais mecanismos. 

 O Tratado de Amsterdã produziu efeitos consideráveis no processo legislativo do 

bloco, em uma clara tentativa de adensar a legitimidade do projeto comunitário. Assim, o 

referido tratado diminuiu o número de procedimentos legislativos, praticamente 

extinguindo o procedimento de cooperação. Em contrapartida, o novo documento 

simplificou o procedimento co-decisório (entre outras medidas, com a supressão da terceira 

leitura e do papel mediador da Comissão em caso de desacordo
202

) e aumentou 

consideravelmente os temas submetidos a tal rito (com a incorporação da quase totalidade 

de matérias do procedimento de cooperação). De forma ampla, tal medida implica o 

fortalecimento da função do Parlamento Europeu, retomando a estratégia de legitimação do 

empreendimento integracionista pela ampliação das atribuições da casa parlamentar. A 

pretensão de aproximar a União Europeia e os cidadãos, nítida no ordenamento jurídico 

pós-Amsterdã, pode ainda ser encontrada na formulação do “Protocolo Relativo ao papel 

                                                 
200

 De acordo com a nova redação do antigo artigo F: “1 - A União assenta nos princípios da liberdade, da 

democracia, do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais, bem como do Estado de 

direito, princípios que são comuns aos Estados membros”. 
201

 CARVALHO RAMOS (2008 , p.98) aponta que tal posicionamento deve ser mitigado, uma vez que a 

abordagem principiológica significou a perda da oportunidade de se cunhar uma carta de direitos 

fundamentais própria do projeto comunitário – o que viria a ocorrer em 2000.  
202

 Para uma análise mais ampla das alterações do procedimento de co-decisão trazidas pelo Tratado de 

Amsterdã com vistas a aumentar o dinamismo da produção normativa do bloco, ver CUNHA (2004, p.104-

05). 
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dos Parlamentos Nacionais na União Europeia” (Protocolo n.13). Sugestão irlandesa, o 

protocolo dispõe sobre o compromisso de transmissão dos documentos de consulta (art.1) e 

das propostas legislativas (art.2) da Comissão aos parlamentos nacionais. Aprofundada nos 

anos seguintes, a articulação entre os parlamentos nacionais e o europeu denota uma via de 

angariar a simpatia da base social por meio do prestígio ao locus da legitimidade política 

europeia por excelência.              

 Como não poderia deixar de ser, há algumas ressalvas a serem feitas sobre o 

alcance das contribuições do Tratado de Amsterdã para a configuração de uma verdadeira 

Democracia regional
203

. A primeira delas é a falta de clareza e o grau de tecnicismo do 

texto de 1997, óbices evidentes à compreensão, apropriação e utilização das normas pelos 

operadores políticos e pela população em geral. Especialmente na fundamental questão dos 

procedimentos legislativos, a nova ordem jurídica desafia a inteligibilidade (SOARES, 

1997, p.631) a ponto de atravancar o debate político institucional e dificultar a formação da 

opinião pública sobre temas da agenda comunitária. Ademais, “a extensão das atividades 

parlamentares outorgada pelo Tratado de Amsterdã ainda deixa muito a desejar” (CUNHA, 

2004, p.106), o que resta evidente frente à possibilidade de aplicar o procedimento de co-

decisão a todo e qualquer tema de legislação comunitária e de aumentar ainda mais as 

circunstâncias de utilização das votações por maioria qualificada no Conselho
204

. Por 

último, vale mencionar o tratamento dado pela legislação de então à questão da 

transparência dos atos comunitários. Uma das primeiras expressões da preocupação com 

um gerenciamento democrático do projeto de integração, o tema da publicidade não foi 

objeto de uma abordagem satisfatória por parte do documento de 1997. A principal 

disposição sobre o assunto encontra-se na nova redação do art.A-2 dada pelo Tratado de 

Amsterdã, que traz a preocupação com o estreitamento dos laços entre os povos europeus, 

em um contexto no qual as decisões do bloco seriam “tomadas de uma forma tão aberta 

quanto possível” – construção semelhante à utilizada para se referir à proximidade com os 

cidadãos. Não é necessária uma exegese profunda para notar as limitações do texto do 

                                                 
203

 Mesmo que pertinentes, não discutiremos aqui críticas ao Tratado de Amsterdã que tenham um viés mais 

amplo ou que não dialoguem diretamente com a questão democrática. Esta é a razão da ausência de 

considerações sobre o sentido da manutenção do sistema dos três pilares ou sobre o mecanismo de 

cooperação reforçada (o qual, ainda que nunca tenha sido utilizado, possibilitaria o surgimento de diferentes 

velocidades de integração, com os Estados detendo graus distintos de comprometimento junto às instituições 

comunitárias). 
204

 Apesar de o Tratado de Amsterdã ter sido o documento responsável por tornar o procedimento de votação 

por maioria qualificada o mecanismo predominante nos processos de tomada de decisão  do Conselho 

(passando a atingir temas como saúde pública, emprego e liberdade de estabelecimento, entre outros), tal 

extensão poderia ter abordado uma gama maior de matérias.  
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tratado neste ponto, especialmente porque a definição do que seria possível apenas poderia 

serapurada frente ao caso concreto. Ressalva semelhante pode ser oposta ao novo art.191-

A, que prevê o acesso aos documentos do Parlamento, do Conselho e da Comissão frente a 

condicionantes impostas pelo Conselho de forma geral e por cada instituição envolvida de 

forma específica
205

. 

 Derradeiramente, é possível concluir que as contribuições do tratado ora analisado 

para o tema da democracia no regionalismo europeu são algo irregulares, com pontos de 

avanço e áreas de imobilismo ou mesmo de recuo. Porém, há de se apontar que o Tratado 

de Amsterdã deve ser compreendido em um arco propositivo que também engloba o 

antecessor Tratado de Maastricht e o vindouro Tratado de Nice – todos documentos 

sensivelmente comprometidos com a questão democrática. Quando colocado nesta 

perspectiva, o alcance das propostas de Amsterdã merece ser reavaliado, obtendo 

invariavelmente resultados positivos. Assim, a abordagem dada pelo documento logrou um 

relativo sucesso, pois favoreceu o avanço rumo à estruturação de uma esfera pública 

continental, além de ter auxiliado na criação das bases para uma tentativa de nova 

configuração da política comunitária na década de 2000, ainda que malograda. De todo 

modo, uma virtude mais evidente dos referidos marcos normativos foi ter conseguido 

viabilizar o principal objetivo estratégico do período: a expansão comunitária rumo ao 

Leste. Os efeitos deste novo cenário serão discutidos a seguir.  

      

 

2. 8 – O Tratado de Nice e os turbulentos anos 2000 

Como mencionamos anteriormente, a decepção com os resultados advindos do 

Tratado de Amsterdã era generalizada à época do seu advento (CHALMERS; DAVIES; 

MONTI, 2010, p.34; TOSTES, 2004, p.121, PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, 

p.233). Tal sentimento baseava-se na convicção de que o texto normativo de 1997 não 

havia equacionado duas questões primordiais da integração europeia na viragem do 

milênio: o estabelecimento de um aparato institucional capaz de efetivar a incorporação 
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 “Artigo 191-A:  

1 - Todos os cidadãos da União e todas as pessoas singulares ou coletivas que residam ou tenham a sua sede 

social num Estado membro têm direito de acesso aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 

Comissão, sob reserva dos princípios e condições a definir nos termos dos n.os 2 e 3.  

2 - Os princípios gerais e os limites que, por razões de interesse público ou privado, hão de reger o exercício 

do direito de acesso aos documentos serão definidos pelo Conselho, deliberando nos termos do artigo 189.º-

B, no prazo de dois anos a contar da data da entrada em vigor do Tratado de Amsterdã.  

3 - Cada uma das citadas instituições estabelecerá, no respectivo regulamento interno, disposições específicas 

sobre o acesso aos seus documentos”. 
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massiva de novos Estados-membros e a afirmação de uma arquitetura política comunitária 

lastreada na legitimidade popular. O desapontamento com o panorama normativo de 

Amsterdã era tamanho que os debates para a reforma institucional do tratado começaram 

antes mesmo do início da sua vigência. Este processo resultou no abandono do plano 

previsto no “Protocolo Relativo às Instituições na Perspectiva do Alargamento da União 

Europeia” do Tratado de Amsterdã, que estipulava a convocação de uma Conferência 

Intergovernamental para a reforma do perfil das instituições por volta de um ano antes de a 

União contar com duas dezenas de membros. Assim, ainda em julho de 1999, o Conselho 

Europeu de Colônia resolveu não apenas reforçar a urgência da realização da referida 

Conferência Intergovernamental e a necessidade da ampliação dos seus temas de análise, 

como também se preocupou com o pendente tema dos direitos fundamentais no espectro 

comunitário.  

De forma original, o Conselho Europeu de Colônia conclamou a criação de uma 

instância responsável por deliberar sobre o estabelecimento de uma carta de direitos 

fundamentais do bloco continental. Nomeado de convenção e aprovado pelo “Conselho 

Europeu de Tampere” (realizado na cidade finlandesa em outubro de 1999), tal órgão foi 

composto por quinze representantes de Chefes de Estados e de Governos, um representante 

da Comissão, trinta representantes dos parlamentos nacionais e dezesseis representantes da 

assembleia comunitária. Longe do modus operandi tradicional das negociações 

intergovernamentais comunitárias, a convenção foi caracterizada por intensos debates, com 

colaboração da sociedade civil, em sessões abertas e com o consenso como regra para a 

aprovação de propostas.  

 
It constituted a move away from negotiations between 

governments to a new form of deliberative decision-making. It was 

also a successful in terms of outcome: the Convention drafted the 

European Union Charter of Fundamental Rights and Freedom, 

which was wide-ranging in the entitlements it recognized. The 

Charter was adopted by the Convention in October 2000 

(CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.35). 

 

O texto proclamado em dezembro de 2000 pelos presidentes do Conselho, da 

Comissão e do Parlamento corresponde a uma interessante peça de afirmação e 

sistematização dos direitos fundamentais, trazendo previsões ausentes da “Convenção para 

a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais” (1950) e orientando 

seus 54 artigos em capítulos com os seguintes títulos Dignidade, Liberdades, Igualdade, 

Solidariedade, Cidadania, Justiça e Disposições Gerais. Mesmo que neste primeiro 
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momento os dispositivos da “Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia” não 

tenham uma natureza vinculante capaz de constranger as instituições comunitárias ou os 

Estados-membros
206

, o documento é um marco importante para a questão democrática em 

ao menos três sentidos. Primeiro, de uma perspectiva mais genérica, a Carta é um nítido 

instrumento em prol do fortalecimento do Estado de Direito e do consequente 

estabelecimento de uma amadurecida esfera pública continental. Valendo-se do papel dos 

direitos fundamentais na tradição política continental, o tratamento do tema no campo do 

Regionalismo
207

 auxilia na consecução de um ambiente democrático no seio 

integracionista. Ainda que favoreça de forma sistêmica a promoção de uma esfera pública 

comunitária, a carta europeia apresenta também contribuições singulares no tocante ao 

tema da promoção da Democracia, ao afirmar a importância de uma série de garantias 

diretamente relacionadas à ação política. É este o caso tanto de prescrições sobre o tema 

com um teor mais amplo e tradicional, como o artigo 11 (sobre a liberdade de expressão e 

de informação) e o artigo 12 (referente à liberdade de reunião e associação), quanto de 

previsões mais técnicas e específicas, como o artigo 39 (que afirma o direito de eleger e de 

ser eleito para o Parlamento Europeu), o artigo 40 (o qual versa sobre o direito de tomar 

parte das eleições municipais do local de residência do cidadão), o artigo 41 (sobre o novel 

direito fundamental a uma boa administração pública
208

), o artigo 42 (que faculta a 

qualquer pessoa física ou jurídica com domicílio em um país membro o acesso aos 

                                                 
206

 A melhor caracterização do estatuto teórico da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia por 

ocasião do seu surgimento parece ser identificá-la como expressão de soft law comunitária, fornecendo um 

padrão hermenêutico ao Tribunal de Justiça Europeu e influenciando a conduta dos entes estatais e dos 

agentes do bloco de integração (CARVALHO RAMOS, 2008, p.101-02). 
207

 Para evitar equívocos, há de lembrar-se que o processo de afirmação da questão dos direitos fundamentais 

no bloco remete à ação do Tribunal de Justiça Europeu, podendo ser encontrado desde, pelo menos, o caso 

Stauder (1969) – em tal julgado a corte entendeu que a identificação exigida aos consumidores 

hipossuficientes para a compra de manteiga subsidiada consistia uma violação à dignidade humana. 
208

 A previsão constante no artigo 41 da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia é reputada como 

sendo a primeira vez que tal direito foi formalmente reconhecido (VALLE, 2010, p.15). É interessante 

observar suas características: 

“Artigo 41 – Direito a uma boa administração 

1. Todas as pessoas têm direito a que os seus assuntos sejam tratados pelas instituições e órgãos da União de 

forma imparcial, equitativa e num prazo razoável. 

2. Este direito compreende, nomeadamente: 

_ o direito de qualquer pessoa a ser ouvida antes de a seu respeito ser tomada qualquer medida 

individual que a afete desfavoravelmente, 

_ o direito de qualquer pessoa a ter acesso aos processos que se lhe refiram, no respeito dos 

legítimos interesses da confidencialidade e do segredo profissional e comercial, 

  _ a obrigação, por parte da administração, de fundamentar as suas decisões. 

3. Todas as pessoas têm direito à reparação, por parte da Comunidade, dos danos causados pelas suas 

instituições ou pelos seus agentes no exercício das respectivas funções, de acordo com os princípios gerais 

comuns às legislações dos Estados-Membros. 

4. Todas as pessoas têm a possibilidade de se dirigir às instituições da União numa das línguas oficiais dos 

Tratados, devendo obter uma resposta na mesma língua”.  
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documentos das três instituições comunitárias centrais) e o artigo 44 (que prescreve sobre o 

direito de petição ao Parlamento Europeu). Derradeiramente, a Carta de Direitos 

Fundamentais da União Europeia apresenta ainda uma dimensão simbólica no tocante ao 

seu processo de negociação e de redação. O fato de a Convenção ter sido caracterizada por 

um ambiente aberto, com intensa participação popular e com envolvimento de diversos 

agentes do cenário comunitário, serve como exemplo da viabilidade de um procedimento 

decisório para além das restritas negociações de cúpula ou dos obscuros meandros 

tecnocráticos. A convenção é, portanto, uma emblemática referência na busca de uma nova 

dinâmica política comunitária. 

 A prolação da Carta de Direitos Fundamentais da Europa ocorreu durante os 

trabalhos do Conselho Europeu de Nice (dezembro de 2000), reunião marcada pelo escopo 

de levar a termo as pendentes promessas do Tratado de Amsterdã. Como não poderia 

deixar de ser, os objetivos centrais do encontro remetiam aos motes do alargamento 

comunitário e da reforma do procedimento decisório (BORCHARDT, 2010, p.12; JUDT, 

2005, p.728;). Com base em um esboço de novo tratado apresentado pela presidência 

francesa pouco antes do início do Conselho, as negociações entre os representantes 

transcorreram em clima tenso até a concórdia sobre os termos da redação de um novo 

documento – que apenas seria ultimado em fevereiro de 2001. Antes de analisarmos as 

características do novo tratado, há de se apontar o fato de que o Conselho de Nice colocou 

em evidência “a insatisfação popular a respeito das negociações de cúpulas 

governamentais que têm definido os destinos sociais sem a participação das populações” 

(TOSTES, 2004, p.126). Apesar da pluralidade de interesses setoriais ou individuais 

envolvidos em manifestações desta monta, é possível deduzir que as milhares de pessoas 

que protestavam nas ruas do balneário francês comungavam do descontentamento sobre as 

características do processo comunitário de tomada de decisões.  

Como visto, a reforma institucional era um dos principais pontos do documento 

nascente. Assinado pelos representantes dos Estados-membros em 26 de fevereiro de 2001, 

o “Tratado de Nice que altera o Tratado da União Europeia, os tratados que instituem as 

comunidades europeias e alguns atos relativos a esses tratados” alterou características e 

procedimentos dos principais órgãos do bloco
209

. Assim, merecem menção inicial as 

                                                 
209

 Apesar de ter havido uma forte repaginação do judiciário comunitário no Tratado de Nice, não 

discutiremos neste trabalho as transformações percebidas em tal ocasião, pois as referidas alterações foram 

precipuamente no tocante à estrutura, à composição e à competência do Tribunal de Justiça e do Tribunal de 

Primeira Instância. Assim, a patente relação entre a prestação jurisdicional e a questão democrática não foi 

enfocada nos novos dispositivos trazidos pelo Tratado de Nice – impressão corroborável pela análise da nova 
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transformações sofridas pela Comissão Europeia. Em uma típica solução de acomodação 

de interesses e com o compromisso coletivo de revisão breve do tema, acordou-se que todo 

Estado teria um nacional seu como comissário europeu, mesmo com o futuro alargamento 

da União. Interessante notar a proporção que o tema atingiu, uma vez que os comissários 

europeus não são representantes dos Estados (apesar de as candidaturas ao cargo de 

comissário serem indicadas por estes, conforme o novo artigo 214-2) e  orientam-se 

precipuamente pelo interesse comunitário. Uma alteração importante neste ponto trazida 

pelo Tratado de Nice é a previsão de votações por maioria qualificada tanto no tocante à 

designação do Presidente da Comissão pelo Conselho Europeu (que necessita a posterior 

aprovação do Parlamento) quanto na escolha dos comissários feita pelo Conselho da União 

em parceria com o Presidente apontado. Posteriormente, há ainda a exigência da aprovação 

colegiada do Parlamento à Comissão. A nova sistemática prevista na redação modificada 

do artigo 214-2 enfraquece o poder dos entes estatais, pois a um só tempo inviabiliza o uso 

do recurso ao veto pelos Estados individualmente e concede um papel decisivo ao 

Parlamento na escolha da Comissão
210

. Privilegiando uma abordagem mais supranacional 

em detrimento ao intergovernamentalismo, as previsões de Nice esboçam a pretensão de 

adensar a legitimidade de uma das figuras mais emblemáticas do processo comunitário (o 

presidente da Comissão) e de diminuir o espectro essencialmente tecnocrata que ronda a 

instituição. Apesar dos nítidos avanços do Tratado de Nice neste tema, a forma ideal, 

dentro de uma perspectiva democrática, de escolha do Presidente da Comissão Europeia 

seria por meio do voto direto dos cidadãos. Se tal opção parece algo utópica, ao menos o 

rito de escolha poderia ser mais dinâmico e transparente, com os candidatos ao cargo já 

manifestando suas intenções durante o processo de eleições europeias ou com a declaração 

de apoio das próprias famílias partidárias a um ou outro postulante (FOLLESDAL; HIX, 

2006, p.554). 

                                                                                                                                                    
redação dada pelo tratado aos artigos de 220 a 225 e aos parágrafos segundo e terceiros do artigo 230, além 

da inclusão dos artigos 225-A e 229. 
210

 Inclusive fornecendo tal recurso ao Parlamento, por meio da mencionada possibilidade de veto da 

assembleia continental à nomeação da Comissão como um todo. A contribuição deste mecanismo para o jogo 

democrático é flagrante, pois leva as instituições a dialogarem publicamente em busca do consenso – como 

bem exemplificaria a controvérsia em torno da primeira proposta de comissários da Comissão Barroso em 

outubro de 2004. Ademais, os poderes atribuídos ao Parlamento Europeu quanto à nomeação da Comissão 

devem ser compreendidos em conjunto com a já vista possibilidade de aprovação de uma moção de 

desconfiança direcionada à Comissão, o que reforça a ainda imprecisa analogia sobre a relação entre as 

instituições europeias e a dinâmica existente entre as casas legislativas e os executivos nacionais europeus. 



148 

 

 

 

 O Tratado de Nice promoveu algumas transformações no Conselho, especialmente 

quanto ao critério de votação no seio da instituição
211

. Há uma nova ponderação dos votos 

dos entes estatais
212

, em que a maioria é obtida pela conquista de ao menos 169 votos – 

havendo casos em que tal requisito deve ser complementado com a verificação do apoio de 

dois terços dos Estados-membros (nova redação do artigo 205 do TCE e do artigo 118 do 

tratado da EURATOM, com redação dada pelo artigo 3º do Tratado de Nice). A inovação 

neste tocante é a admissão da possibilidade de um Estado solicitar a comprovação de que 

determinada maioria foi obtida com o posicionamento de membros que somem ao menos 

62% do total populacional da União Europeia. Ainda que seja possível reconhecer nesta 

medida uma concessão ao interesse nacional alemão – uma vez que tal disposição foi 

utilizada pelo Estado mais populoso da União como moeda de troca pela aceitação da 

paridade de votos no Conselho (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.238) – ela 

também flerta com a questão da legitimidade do empreendimento comunitário, uma vez 

que leva em conta a dimensão demográfica como um fator relevante da dinâmica política. 

Porém, há de se ressaltar que não tal dispositivo é apenas um critério para a ação do ente 

estatal e não necessariamente um instrumento de participação cidadã, já que não há um 

liame auferido entre a vontade da população em causa e a conduta do Estado nas 

negociações do Conselho.    

 O Parlamento Europeu, como não poderia deixar de ser, também foi objeto de 

alterações trazidas pelo Tratado de Nice. A mais importante delas é, sem dúvida, a 

extensão para novas áreas temáticas dos procedimentos em que a participação parlamentar 

é essencial. Dando novo sopro a um procedimento comum às reformas comunitárias 

anteriores, a mais recente tentativa de ampliação da influência do Parlamento também tenta 

sedimentar os elementos de legitimidade democrática da União pela maior participação dos 

representantes eleitos pelas populações nacionais. Deste modo, o novo documento aumenta 

os assuntos passíveis de serem aprovados pelo procedimento co-decisório (como expresso 

pelas remissões ao artigo 251 dos artigos 157-3 e 191 sobre, respectivamente, apoio à 

indústria e partidos políticos europeus) e amplia as hipóteses de uso do recurso aos 

pareceres do Parlamento (PÉREZ-BUSTAMANTE; COLSA, 2004, p.239). Além disso, o 
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 Uma outra importante alteração empreendida pelo documento de Nice com relação ao Conselho foi o 

aumento de matérias sujeitas ao procedimento de maioria qualificada, englobando trinta e uma novas áreas 

(CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.35) que até então estavam adstritas à aprovação por unanimidade. 
212

 A nova distribuição dos votos, de acordo com o disposto no Tratado de Nice, é a seguinte: Bélgica 12 

votos, Dinamarca 7 votos, Alemanha 29 votos, Grécia 12 votos,  Espanha 27 votos, França 29 votos, Irlanda 

7 votos, Itália 29 votos, Luxemburgo 4 votos, Países Baixos 13 votos, Áustria 10 votos, Portugal 12 votos, 

Finlândia 7 votos, Suécia 10 votos e Reino Unido 29 votos. 
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Tratado de Nice prevê o aumento do número de representantes no Parlamento para 732 

membros, tendo em vista o crescimento da União. Tal medida rompe com o número 

máximo de eurodeputados previsto pelo Tratado de Amsterdã, favorecendo uma melhor 

representação dos interesses das populações nacionais. Apesar de tais medidas, não são 

poucas as críticas quanto à insuficiência do Tratado de Nice em lidar com a questão 

democrática e à dificuldade de compreensão de disposições normativas sobrepostas ou 

referentes a documentos anteriores. Com tais características, a indiferença das populações 

ao documento acabou sendo a regra
213

 (CHALMERS; DAVIES; MONTI, 2010, p.35) – 

algo irônico se lembrarmos a dimensão dos protestos ocorridos por ocasião do Conselho de 

Nice. 

O Tratado de Nice trouxe consigo uma série de documentos anexos, entre 

protocolos e declarações. Entre as 24 declarações, a de número 23 estava intitulada como 

“Declaração respeitante ao Futuro da União” e teve como pretensão demarcar a 

necessidade de se analisar certos temas em que não se havia obtido consenso em Nice e 

mesmo em Amsterdã. O documento chega a delinear os próximos passos de tal debate, 

convocando um grupo de discussão sobre os pontos controversos e prevendo a prolação de 

uma declaração do Conselho Europeu (prevista para o encontro do órgão em Laeken no 

final de 2001) com as diretrizes norteadoras de mais uma reforma comunitária. Segundo o 

parágrafo 5º da própria “Declaração sobre o Futuro da União Europeia”, entre os temas 

incontornáveis deste processo estão: a) o aclaramento da divisão de competências entre os 

Estados-membros e a União Europeia, levando-se em conta o princípio da subsidiariedade; 

b) a simplificação da redação dos tratados constitutivos, com o objetivo de torna-los mais 

claros; c) a definição do status jurídico da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia e d) a delimitação do papel dos parlamentos nacionais no cabedal institucional 

comunitário. A própria declaração ressalta a razão da escolha de tais assuntos: 

 
6. Ao selecionar estes temas de reflexão, a Conferência 

reconhece a necessidade de se melhorar e acompanhar 

permanentemente a legitimidade democrática e a transparência da 

União e das suas Instituições, por forma a aproximá-las dos 

cidadãos dos Estados-membros. 

 

Como é possível notar, as vicissitudes do entrecruzamento entre Democracia e 

Regionalismo continuavam no horizonte da marcha de integração Europeia no início do 

                                                 
213

 Neste tocante, talvez o caso que mereça maior atenção seja o rechaço irlandês à ratificação do Tratado de 

Nice no referendo de junho de 2001. Uma nova votação em setembro do ano seguinte foi favorável à 

incorporação do tratado, apresentando 62% dos votos.  
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milênio. Desta vez, porém, havia chegado o momento histórico de se tentar uma 

abordagem mais profunda, capaz de finalmente conectar as instituições e a base social. 

Conforme demonstrado pela análise das características das peças centrais do ordenamento 

comunitário ao longo do percurso histórico, as primeiras décadas do processo estruturaram 

um aparato institucional responsável por articular a convergência dos mercados nacionais 

envolvidos. O paulatino soerguimento do bloco econômico não trouxe consigo um 

correlato desenvolvimento político da dinâmica, algo que progressivamente se tornou 

sensível em face ao impacto da ação das Comunidades no cotidiano dos cidadãos. As 

tentativas de correção de rumos ensaiadas já no Ato Único, mas apresentadas com mais 

afinco nos documentos de Maastricht, Amsterdã e Nice não conseguiram produzir efeitos 

suficientes para superar o déficit democrático instituído. Assim, uma nova abordagem da 

pretensão de revolucionar o espectro político continental iniciou sua gestação com a 

Declaração sobre o Futuro da União Europeia, inaugurando uma outra fase do 

empreendimento europeu. A legitimidade democrática do bloco comunitário passou então 

a ser encarada como pressuposto do projeto de integração. As características centrais desta 

nova fase e do seu documento de referência, conhecido por “Tratado de Lisboa” (2009), 

serão esmiuçados em um item específico do capítulo 3 deste trabalho. 
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Capítulo 3  

 

Tendências contemporâneas do déficit democrático na União Europeia: 

um problema jurídico 
 

O escopo do presente capítulo é apresentar um mosaico de perspectivas jurídicas 

sobre o tema do déficit democrático na União Europeia. Utilizado frequentemente pela 

doutrina para dar conta da complexidade europeia (MACCORMICK, 2005; STEINER, 

2004), a análise do mesmo objeto por enfoques distintos é de extrema valia para esta 

pesquisa. Desta forma, apresentaremos três itens insitamente articulados, ainda que sua 

leitura possa ser feita autonomamente: a estrutura do ordemanento jurídico como 

propiciador do déficit democrático, a noção de cidadania europeia como elemento 

democratizante da União e o tratamento dado pelo Tratado de Lisboa ao tema da 

Democracia no bloco europeu. 

 

3.1 – Os desafios e limites da sistematização do ordenamento comunitário europeu 

e o déficit democrático 

 

Uma constante das tentativas de compreensão de temas políticos, jurídicos e 

filosóficos ao longo dos séculos é o recurso a analogias e paralelismos. Os gregos 

antigos se valiam “sempre de metáforas como tocar flauta, dançar, pilotar e navegar 

para distinguir as atividades políticas das demais” (ARENDT, 2003, p.200), 

LEFEBVRE e MACBERRY (1999, p.9-14) utilizam a idéia da ciranda como 

instrumento metodológico de abordagem do pensamento hegeliano e BERLIN (2002, 

p.447-48) lança mão do famoso verso de Arquíloco sobre a distinção entre o ouriço e a 

raposa para classificar os teóricos e seus modos de reflexão. Resguardadas suas 

limitações, o uso de tal estratagema é interessante na medida em que o sentido figurado 

detém o condão de evidenciar características e de favorecer a transmissão de 

concepções abstratas, da mesma forma que pode revelar restrições de determinado 

paradigma científico, promover desdobramentos conceituais até então imprevistos ou 

apontar novas trilhas de percepção. Corroborando essa imemorial prática, o presente 

trecho toma como ponto de partida a tentativa de aclarar as distinções entre a gênese da 

arquitetura jurídico-política norte-americana e sua congênere europeia (notadamente 
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continental) por meio de duas manifestações artísticas de forte impacto identitário e 

ideológico. Dentro do escopo desta pesquisa, o resgate das proposições clássicas sobre 

a organização da estrutura político-jurídica é um interessante instrumento para 

analisarmos não apenas a arquitetura institucional da União Europeia, mas também 

suas perspectivas. Isto será feito levando-se em conta como a herança das duas 

tradições mencionadas é transformada pelas novas formas de organização social e o 

respectivo impacto na estrutura do sistema normativo comunitário. Assim, se no 

capítulo 1 deste trabalho discutiu-se a natureza e a autonomia do Direito Comunitário 

Europeu, neste estrato debateremos como se dá o debate entre o ordenamento jurídico 

da União Europeia e a sua base social.  

 Há uma famosa pintura do artista francês Eugène Delacroix, intitulada a “La 

Liberté guidant le peuple” (“A Liberdade guiando o povo”), na qual a representação 

feminina da Liberdade, empunhando uma baioneta e a bandeira francesa, se vê envolta 

em um fratricida campo de batalha. Tomado como a primeira obra-de-arte de dimensão 

política da modernidade e possuindo a peculiaridade de abandonar o passado para 

remeter ao seu próprio tempo (ARGAN, 1993, p.57), o quadro de Delacroix traz 

diversos personagens típicos da sociedade francesa de então (sans-cullotes, burgueses 

de cartola, camponeses e militares, entre outros) acompanhando a figura mítica. 

Inspirado no conturbado ano de 1830, “La Liberté guidant le peuple” retrata um 

momento fundacional da França moderna que é a derrubada da dinastia Bourbon. A 

ascensão do rei-burguês Louis Philippe I foi promovida por um movimento de forte 

inflexão política e social: “Paris em julho de 1830 mostrava as barricadas surgindo em 

maior número e em mais lugares do que qualquer época posterior ou anterior” 

(HOBSBAWN, 2007, p.169). A pintura de Delacroix, desta forma, é uma clara alegoria 

do poder soberano do povo francês e, exatamente por isso, verdadeiro instrumento da 

afirmação da identidade nacional. A obra expressa um momento central para a 

constituição da esfera política francesa, o de fortalecimento de uma soberania altamente 

identificada com o sentimento nacionalista, especialmente pelo contexto histórico de 

intervenções estrangeiras generalizadas por toda a Europa e de oposição entre regimes 

liberais e absolutistas. “A Liberdade Guiando o Povo”, portanto, emblematiza uma 

construção de soberania que exige o combate como forma de afirmação e manutenção, 

tendo consequentemente por condição a diferença, o outro, o antagonista que está fora 

da fronteira e não compartilha das virtudes nativistas. Assim, o nacionalismo, como 
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gênese do Estado moderno, só pode ser reconhecido na Europa, pois o cenário social 

peculiar para o soerguimento de uma experiência política nos termos acima descritos 

apenas ocorria no Velho Continente (HOBSBAWM, 2007, p. 202-04). 

 O mesmo HOBSBAWM aponta ainda que a tentativa de eletrizar a população em 

prol das transformações sociais, tão explosiva na Europa, não fazia sentido nos Estados 

Unidos, “onde ninguém mais podia tomar ou evitar a decisão de mobilizar o povo para 

a política, porque a democracia jacksoniana já o tinha feito” (2007, p.174). Nota-se, 

portanto, que a realidade política americana foi forjada em um contexto bastante 

distinto, de modo que seu processo constitucional “representa um momento de grande 

inovação e ruptura na genealogia da soberania moderna” (NEGRI; HARDT, 2004, 

p.179). Inicialmente, cabe mencionar que a experiência norte-americana, tributária da 

constatação romana de que o poder se origina da interação social e se aperfeiçoa pela 

organização de contra-poderes, aponta para uma dimensão expansionista – no sentido 

de universalização do progresso institucional, longe de pretensões imperialistas. Tal 

traço, em que a produtividade e o trabalho como expressões do divino desempenham a 

função de mola-mestra de um poder político socialmente imanente (e não transcendente 

como na formulação europeia original), corresponde à reiterada confirmação popular 

do ideal democrático e à contínua inclusão de novos pólos na teia institucional, além de 

converter o desbravamento fronteiriço em espaço de realização da soberania e da 

liberdade (NEGRI; HARDT, 2004, p.180-85). 

Nesse sentido, se o modelo soberano da Europa Ocidental (que oferta a 

experiência francesa como caso de excelência) encontra na “Liberdade Guiando o 

Povo” sua manifestação artística mais fiel, a leitura da soberania “imperial” norte-

americana tem por estandarte a obra “American Progress” (“Progresso Americano”) de 

John Gast. Em tal pintura, é possível notar a marcha civilizatória de um leste iluminado 

para o obscuro oeste: os colonos progridem trazendo consigo ferrovias, carruagens, 

telégrafos e arados, de modo a relegar à fuga índios e animais selvagens. No centro da 

obra e pairando sobre o movimento migratório está uma figura feminina de longos 

cabelos e vestes diáfanas: trata-se de Columbia, a imemorial representação da nação 

norte-americana. Finalizada em 1872, “American Progress” expressa a força e o 

alcance das concepções do Destino Manifesto ao mesmo tempo em que corporifica um 

poderoso estratagema ideológico de sedimentação identitária. Ao contrário do embate 

sangrento reproduzido por Delacroix, a afirmação soberana aqui é pacífica e ordenada. 
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Também em dissonância com “La Liberté guidant le peuple”, em “American Progress” 

a nação se forja de modo inclusivo, refletindo um expansionismo que agrega os novos 

espaços e indivíduos (algo representado pela proliferação da malha de trens, pela 

popularização das técnicas agrícolas, pela ampliação da infra-estrutura de comunicação 

e, em última instância, pelo acesso ao próprio conhecimento). Não é por outro motivo 

que, se a panfletária e nacionalista Liberdade de Delacroix erguia o pavilhão francês 

ladeado por uma baioneta, a Columbia de Gast leva nas mãos o fio do telégrafo e um 

livro escolar. Assim, partindo-se do pressuposto de que os índios não deviam ser sequer 

considerados (“os nativos eram vistos simplesmente como um elemento 

particularmente espinhoso da natureza” [NEGRI; HARDT, 2004, p.188-89]), o quadro 

de Gast expressa uma expansão da concórdia e da civilização, em um movimento 

tipicamente imperial, enquanto que o conflito e o embate próprios do nacionalismo, tão 

vivos nas tintas de Delacroix, dão a tônica da soberania europeia em geral e da francesa 

em particular. 

Os parágrafos acima ratificam o emprego da metáfora como artifício teórico de 

alto potencial explicativo, já que as duas obras em tela ilustram momentos formacionais 

das respectivas modalidades soberanas. Assim, o contraste entre “La Liberté guidant le 

peuple” e “American Progress” pode ser desdobrado e aprofundado com vistas a 

aclarar tradições distintas de política externa, de aparato institucional ou, até mesmo, de 

organização social. Os limites metodológicos deste item nos circunscrevem às 

consequências desta dupla de concepções ao campo dos ordenamentos jurídicos. Algo 

verificável historicamente, o modelo normativo da Europa continental atrelou-se 

progressivamente a uma formulação rígida e hierarquizada, enquanto o paradigma 

norte-americano trouxe consigo o germe de uma estrutura mais flexível. O caos da 

soberania nacionalista de “La Liberté guidant le peuple” compreensivamente forjou 

uma roupagem jurídica estanque e vertical, enquanto a serenidade plácida da marcha 

político-institucional de “American Progress” levou a uma evolução jurídica fluída e 

mutante. A coexistência desses dois eixos de sistematização e depreensão do Direito 

sempre transcorreu sem maiores sobressaltos. Todavia, a recente pulverização de uma 

nova forma de agir social, ao lado do advento do vanguardista projeto de integração 

comunitária por nós estudado, coloca as tentativas de sistematização do fenômeno 

jurídico em uma encruzilhada entre a Liberdade de Delacroix e a Columbia de Gast. 
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Antes de abordamos tal repto, porém, cabe uma breve menção à novel organização 

social em rede e suas revolucionárias perspectivas.  

 

3.1.1 – Novas facetas da estruturação social: as consequências da organização em 

rede 

 Também percorrendo o caminho das metáforas para depreensão da realidade, 

LOSANO constata o alcance da figura arquitetônica da pirâmide como decodificadora 

da sociedade industrial (2004, p.5). Segundo o pensador italiano, a estrutura piramidal 

descreve a organização social moderna emblematicamente já que torna patentes as 

distinções e desigualdades impostas pelo fenômeno do poder na experiência fática 

(LOSANO, 2004, p.5). Contudo, as intensas transformações técnicas e tecnológicas das 

últimas décadas re-alinharam decisivamente o horizonte da interação humana 

(BORDONI, 2004, p.247), de modo a levar “à eliminação da separação rígida entre 

ordens, esferas, campos e classes, liberação das fidelidades pessoais aos aparatos 

institucionais e a todas as formas de hierarquia” (DUPAS, 2003, p.52). As novas 

perspectivas da geometria social, reconhecidas na estruturação em rede, resultam em 

uma “combinação sem precedentes de flexibilidade e desempenho de tarefa, de tomada 

de decisão coordenada e execução descentralizada, de expressão individualizada e 

comunicação global, horizontal, que fornece uma forma organizacional superior para a 

ação humana” (CASTELLS, 2001, p.8).    

          Se a relevância da interação reticular de indivíduos chega a ponto de ser 

identificada por alguns autores como a espinha dorsal de um novo tipo de sociedade 

(BORDONI, 2004, p.236), há de pensar-se sobre as consequências desta nova forma de 

ação na esfera pública. As decorrências políticas desta nova dinâmica da experiência 

social detêm uma nítida centelha transformadora, especialmente por permitir o 

adensamento do reconhecimento do fenômeno do poder como fruto do agir conjunto, 

do debate e do acordo (ARENDT, 1999, p.125), em detrimento das concepções em que 

autoridade, violência, sujeição e poder são tomados como sinônimos. A arquitetura 

reticular da sociedade possui, assim, um alto potencial de aglutinação na medida em 

que serve de esteio para a identificação política (BARBERO, 2003, p.59), havendo a 

pulverização das decisões e a conexão de todos os seus nós nos mais diversos planos 

(HARDT, 2003, p.346). Tal entrecruzamento permite a requalificação do processo 

deliberativo, abrindo trilhas para uma ação política de vanguarda: inexiste a pretensão 
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de tomada do controle estatal pois é possível a participação nos assuntos públicos desde 

o difuso tecido social. Este é o caso, no âmbito global, dos ganhos normativos e 

institucionais percebidos pelos movimentos internacionais sobre minas antipessoais 

terrestres, mudança climática, Direito Humanitário e Tribunal Penal Internacional 

(KALDOR, 2005, p.109).   

 Se, como vimos, o agir em rede é potencialmente revolucionário por disseminar o 

poder entre atores não-estatais em uma partilha sem hierarquia (BORDONI, 2004, 

p.249), também é clara a dificuldade de elencar-se seus efeitos políticos com precisão. 

Descortina-se aí um campo fértil para remoçar-se a leitura tocquevilleana por meio da 

sociedade reticular. Porém, dentro das fronteiras deste trabalho,outra constatação se faz 

mais necessária: se a organização social em rede possui um caráter inegavelmente 

anárquico que favorece a liberdade, ela também erode aquela legalidade que é a base do 

Estado de Direito (BORDONI, 2004, p.248), ao menos do Estado de Direito nos 

moldes da Europa continental. Neste contexto, o alcance da ação social, por si só, já 

coloca em xeque as tradicionais formas de organização e sistematização das normas 

jurídicas no plano nacional. A incapacidade de esgotamento da complexidade fática 

pelos ordenamentos nacionais de feição piramidal, contudo, ganha ainda maior 

dimensão com o gradual fortalecimento do processo comunitário europeu. O Direito 

Comunitário não consegue ser adstrito aos modelos de inspiração kelseniana e oferta 

um cabedal de problemas quanto ao seu estatuto, como demonstram as dificuldades 

vislumbradas quando debatemos as acepções monista e dualista de depreensão do 

fenômeno jurídico (capítulo 1). As reentrâncias desta instigante paisagem serão 

pormenorizadas no próximo item, mas uma inescapável indagação já nos salta aos 

olhos: teria a nacionalista Liberdade de Delacroix – e o projeto jurídico-político que ela 

representa – encerrado sua trajetória histórica?   

 

3.1.2 – A estrutura do ordenamento jurídico como uma faceta do déficit 

democrático  

 

O secular paradigma jurídico-político da Europa continental passa por uma crise 

promovida pela fluidez das transformações sociais e pela intensidade da construção de 

um esqueleto continental de deliberação dos assuntos públicos. Os desdobramentos de 

tal cenário são verificáveis nas mais diversas arenas da sociedade europeia, cabendo ao 
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presente item aclarar a direção e o alcance desta nova forma organizativa 

exclusivamente no tocante às suas implicações para o fenômeno jurídico. Sendo assim, 

partimos do pressuposto de que nessa “sociedade pós-liberal todo o conceito de 

legalidade tipicamente associado à moderna história europeia vem a ser abalado ou 

mortalmente atingido” (UNGER, 1979, p.229), já que o Direito Comunitário não é 

apenas um novo sistema legal, mas sim uma nascente modalidade de sistema normativo 

(MACCORMICK, 1998, p.524). Analisar detidamente os meandros do ordenamento 

continental responde, logo, por uma valiosa oportunidade de revisitar alguns temas 

clássicos da Filosofia Jurídica, especialmente a noção de Legitimidade. 

 Urge, por conseguinte, caracterizarmos historicamente o Direito originado da 

iniciativa integrativa europeia. Como visto, desde a década de 1950, o impulso 

econômico e as aspirações comerciais ensejaram o adensamento do conjunto de 

instituições, normas e documentos comunitários, substrato formal do movimento de 

convergência da Europa. A sedimentação e a ampliação deste fenômeno deram causa a 

um eficaz emaranhado auto-referente de órgãos e disposições, apesar da sua natureza 

jurídica extremamente controversa (BREWER, 2001, p.556-57). O alargamento do 

projeto europeu até o estágio atual de vinte e sete Estados-membros não ocorreu sem 

que eclodissem os problemas contemporâneos da sistematização jurídica apontados por 

LOSANO (2004, p.19-20): a) a forte pluralidade de organismos legiferantes e de 

espécies normativas; e b) o fato de a regulamentação ser exigida a atingir áreas 

temáticas inéditas e a ter um alcance para além do meramente nacional. Ademais, a 

harmonização do ordenamento comunitário com as disposições nacionais e 

internacionais permanece como um flanco tanto de confrontos judiciais quanto de 

disputas teóricas (KUMM; COMMELLA, 2004; KOOPMANS, 1991). 

 Frente a tal conjuntura, LOSANO (2004, p.16) afirma que o Direito 

Comunitário Europeu corporifica o grande símbolo do esgotamento das proposições 

piramidais de Kelsen, já que a complexidade fática da experiência regional demanda 

uma nova abordagem teórica para o tema do ordenamento jurídico. Em uma clara 

analogia à organização social reticular, LOSANO (2004, p.20) defende o advento de 

uma tentativa de sistematização do arcabouço normativo que careça de centro definido 

e que não possua hierarquia. A proposta de compreensão do ordenamento jurídico pela 

ótica da rede opera pelo sistema do reenvio: um documento normativo faz remissão a 

diversos outros dispositivos de modo a permitir que seja possível à mesma norma estar 
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atrelada a diversas outras. Para voltarmos ao repertório conceitual do já mencionado 

FERRAZ JR. (1994, p.182), seria como se o cometimento de uma norma específica 

fosse imunizado pelo relato de um sem número de dispositivos a ela ligados 

diretamente, enquanto que o seu relato auxiliasse a compor o cometimento de cada uma 

das normas a que ela se conecta. O problema é que a percepção pragmática, ao se 

estruturar pela polaridade relato/cometimento, pressupõe a desigualdade relacional e 

não se coaduna com a pretensão anárquica do ordenamento em rede. Esta é, aliás, uma 

clara vantagem das proposições de FERRAZ JR em comparação às teses do paradigma 

reticular: ao vislumbrar cadeias (e não teias) normativas, a leitura pragmática preserva 

o ainda central papel da hierarquia dos dispositivos normativos – já que se deve 

considerar “o conceito de ordenamento como um sistema que admite não uma, mas 

várias hierarquias” (FERRAZ JR, 1994, p.187) –, algo essencial sobretudo nas 

experiências jurídicas nacionais e que por isso mesmo coloca em xeque a eficácia da 

proposta de um ordenamento em rede (LOSANO, 2004, p.22) 

Vistas as particularidades do ordenamento jurídico comunitário e as limitações da 

tentativa de sistematizá-lo pela analogia à rede, resta dimensionar os efeitos deste 

cenário na engenharia institucional continental. Para tanto, vamos nos valer aqui de 

uma tradicional formulação sobre o conceito de déficit democrático, a qual sistematiza 

de forma original vários argumentos já apresentados por nós anteriormente. Esta 

acepção dicotomiza o déficit democrático em duas frentes.  Na primeira delas, chamada 

de déficit democrático horizontal ou formal, aflora como central discussão a questão do 

desequilíbrio da relação institucional entre o Conselho da União Europeia, a Comissão 

Europeia e o Parlamento Europeu. Nesta leitura, o desarranjo organizacional causado 

por um Executivo bicameral sem freios parlamentares e o desacordo sobre a 

interpretação dos tratados no tocante às competências recíprocas (CUNHA, 2004, p.99) 

respondem pelos principais desafios da União Europeia. A segunda espécie a que nos 

referimos, a do déficit democrático vertical ou material, enfoca a relação do arcabouço 

de instituições comunitárias com a base social. De acordo com tal acepção, resta 

evidente o distanciamento entre os órgãos da União Europeia e o cidadão – graças, por 

exemplo, à falta de transparência e de publicidade dos seus procedimentos (CUNHA, 

2004, p.125) –, eclodindo na ausência de uma identidade política em termos 

representativos. 
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 A apresentação hodierna do Direito Comunitário Europeu, caracterizada pela 

exuberância normativa e por uma organização de difícil compreensão, contribui para o 

aprofundamento do déficit democrático continental tanto na sua modalidade horizontal 

quanto na sua faceta vertical. No primeiro caso, a sobreposição de dispositivos 

normativos impede que se tenha claros os limites da atuação dos órgãos da União 

Europeia, o que nos apresenta questionamentos sobre as fronteiras tanto do fenômeno 

da jurisfação (LAFER, 1981, p.65-66) quanto da crença luhmanniana da legitimação 

pelo procedimento. Já no âmbito vertical, atrelado de uma forma menos direta à 

questão da subordinação do Poder ao Direito, o fato de o ordenamento comunitário não 

apresentar uma roupagem hierárquica estanque e uma teoria das fontes precisa (de 

forma a facilitar a depreensão social) aprofunda a lacuna identitária entre o aparato de 

instituições comunitárias e as populações nacionais (BREWER, 2001, p.557). 

Independentemente da verticalidade ou horizontalidade dos problemas de legitimidade 

democrática da União Europeia, é possível concluir que a particular construção do 

processo de integração regional pela cumulação de estratos normativos levou a uma 

situação de ausência de clareza e certeza, ameaçando inclusive a função precípua do 

fenômeno jurídico que é a de estabilizar as expectativas recíprocas dos indivíduos de 

modo a garantir a paz social.  

 

 

 

3.1.3 – Trilhas e perspectivas da organização teórica do ordenamento comunitário 

europeu em face ao déficit democrático 

  

O percurso conceitual já traçado pelo presente item permite a esta altura resgatar 

o seu escopo norteador, qual seja, o de aclarar os desafios da sistematização científica 

do ordenamento comunitário europeu em face ao déficit democrático. Para tanto, 

tomou-se como instrumental teórico a analogia entre duas obras artísticas emblemáticas 

das tradições políticas norte-americana e europeia, artifício que “oferece uma 

perspectiva séria, a partir do qual olhar e comparar, em ponto de partida para a 

investigação genuína” (BERLIN, 2002, p.448). A menção às duas diferentes tradições 

de arquitetura institucional almejava contextualizar o impacto das transformações 

advindas da ação social em rede. Isso porque o desenvolvimento do processo 
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integrativo europeu, em muito influenciado por tais condicionantes, levou o seu 

correspondente aparato jurídico a um ponto de inflexão. A tradicional feição piramidal 

do ordenamento, tão a gosto da Europa continental, não consegue esgotar a 

complexidade contemporânea pois pregresso está o período em que “o Estado 

territorial, a nação e uma economia constituída dentro das fronteiras nacionais 

formaram então uma constelação histórica na qual o processo democrático pôde 

assumir uma figura institucional mais ou menos convincente” (HABERMAS, 2001, 

p.78).  Dando uma conotação jurídica às palavras de BAUMAN (2006, p.49), parece 

haver chegado o momento em que a Europa, desde que tomou consciência de ser 

Europa, vive “a experiência de ser obrigada a observar padrões de vida defendidos e 

praticados por outros, de lutar para ajustar e adaptar as suas ações a esses padrões, a 

emular formas de vida estranhas e/ou a se adequar a elas, posicionando as suas formas 

de vida ao nível delas”. 

Desta feita, o secular paradigma político-normativo da Europa continental 

encontra-se desafiado por um padrão de integração regional calcado na inclusão dos 

poderes nacionais, no gradual adensamento institucional e em uma percepção jurídica 

menos estanque. Se a comparação ao modelo norte-americano de soberania “imperial” 

é inevitável, ela se torna forçosa frente ao emblemático paralelo entre a atual marcha do 

processo comunitário à Europa Oriental e o progresso dos EUA rumo ao Pacífico no 

século XIX. A hodierna formatação jurídica do projeto continental reflete o corrente 

período de condomínio paradigmático das duas vertentes: ao se colocar entre a 

Columbia de Gast e a Liberdade de Delacroix, a sistematicidade do ordenamento 

comunitário é apresentada a desafios que remetem, inclusive, à sua inviabilidade.       

 Os questionamentos se sucedem: como descrever satisfatória e cientificamente o 

anfótero cenário jurídico em que está imerso o projeto continental? Em uma conjuntura 

com tal grau de ambigüidade, quais são os referenciais para a prescrição de condutas? E 

mais instigante, qual o destino deste cenário? Algo que nos parece claro é que a 

coexistência dos ordenamentos nacionais hierarquizados com a anárquica malha 

normativa comunitária ainda terá certa permanência. Assim, ordem e desordem 

continuarão convivendo e, apesar de situados em níveis distintos, testemunharão a 

progressiva porosidade entre seus limites e a gradual interpenetração de esferas – algo 

já delineado pela atividade judicial. Esta aproximação pode encetar um movimento 

dialético rumo ao advento de uma nova engenharia de sistematização normativa ou 



161 

 

 

 

pode simplesmente inviabilizar as formas anteriores de organização jurídica. Até lá, a 

realidade exige do operador do Direito o trânsito entre as duas dimensões da realidade 

normativa européia e o reconhecimento da suas características particulares. Em um 

sentido livre mas inspirado na famosa elaboração de ANTONIO CANDIDO (1970, 

p.74-77) sobre os efeitos da submissão a uma dialética de ordem e desordem, a 

paisagem descrita exige do operador jurídico (ao mesmo tempo que o forja para) uma 

certa maleabilidade.          

 

3.2 – A afirmação da cidadania europeia como instrumento de combate ao déficit 

demorático  

 

 A afirmação de MURILO DE CARVALHO (2008, p.220) de que “seria tolo achar 

que só existe um caminho para a cidadania” encontra forte repercussão fática. A 

inviabilidade histórica de repetição da cidadania em sua inicial formulação helênica 

(O’SULLIVAN, 1982, p.238), as divergências existentes, no século XVIII, entre a 

paulatina evolução inglesa do conceito e a carbonária versão francesa (HABERMAS, 

2003, p.89), as peculiaridades políticas dos casos alemão (TURNER, 1993, p.10) e italiano 

no século XIX (COUTINHO, 2001, p.103-104) e a consolidação efetiva da cidadania nas 

experiências latino-americanas (LAVALLE, 2003, p.80) e no leste da Europa (KALDOR, 

2001, p.77) ao longo do século XX, atestam a impressão de que o liame entre uma 

sociedade e seus indivíduos pode ser diversamente pavimentado. As diferentes vicissitudes 

dos panoramas políticos e as distintas influências conjunturais possuem intensa 

ascendência sobre as características da cidadania e sobre o formato do cerne deliberativo 

dos assuntos públicos – o mesmo MURILO DE CARVALHO (2008, p.221), por exemplo, 

identifica a origem do protagonismo do Poder Executivo na tradição política nacional com 

a estruturação, durante o período ditatorial varguista, do regime brasileiro de proteção aos 

direitos sociais. 

A pluralidade de exemplos elencados no parágrafo anterior atesta que, do mesmo 

modo que outras grandezas clássicas da teoria política como democracia e esfera pública, o 

conceito de cidadania corresponde a uma poderosa e atemporal ferramenta de estruturação 

e organização social, capaz de apresentar distintos conteúdos materiais. Tal concepção 

sofre, desde a derradeira década do século XX, mais uma tentativa de reformulação de seu 

significado: trata-se do advento da cidadania europeia, estabelecida inauguralmente pelo 



162 

 

 

 

“Tratado de Maastricht” de 1992. A criação da figura do cidadão no processo de integração 

da Europa descortina uma plêiade de desafios a distintos ramos das ciências sociais. O 

escopo do presente trecho é especular sobre uma questão específica do projeto comunitário 

europeu: quais são os condicionantes de verificação e as consequências democráticas da 

cidadania europeia. Como o mote eleito apresenta intensos pontos de contato com os 

enfoques historiográfico, sociológico e jurídico, o rigor metodológico impõe a delimitação 

expressa dos estratos deste item como condição para a excelência científica. Assim, nosso 

percurso inicia-se com uma discussão dos desafios conceituais contemporâneos da própria 

noção de cidadania. O referencial teórico fornecido neste primeiro momento servirá de 

esteio para o aprofundamento das questões relativas à ideia de cidadania comunitária: a 

conjuntura de surgimento do conceito, as vertentes do seu conteúdo material, o alcance e o 

limite da sua formulação, o tratamento jurisprudencial do tema e a verificação fática de 

suas potencialidades.  

Desta feita, se a realidade referenda a constatação da leitura habermasiana de que 

“ou nos limitaremos ao status quo de uma Europa integrada pelo mercado ou então 

devemos decidir se queremos nos dirigir para uma democracia europeia” (2001, p.70), fato 

é também que a investigação doutrinária sobre tal encruzilhada ainda não esgotou alguns 

temas a nosso ver bastante significativos. A pretensão deste item de nossa pesquisa é 

aclarar se o empreendimento político comunitário consegue se sustentar no pressuposto do 

desacoplamento entre o conceito de cidadania e o âmbito nacional. A passagem do 

processo de integração europeu do campo econômico para a esfera política, esboçada pela 

força expansiva dos direitos humanos junto aos órgãos judiciais europeus e engendrada 

normativamente na década de 1990, encontra-se  em um momento de inflexão, 

especialmente frente às dificuldades enfrentadas pelo aprofundamento da crise econômica 

iniciada em 2008. A influência contemporânea dos direitos fundamentais, tanto na 

ampliação do conteúdo da cidadania comunitária quanto na diversificação das práticas 

identificadas com o conceito, consubstancia o pano de fundo para as próximas páginas.    

  

3.2.1 – A semântica contemporânea atrelada à cidadania  

 

Conforme já explicitado a título introdutório, a viga mestra do presente capítulo 

reside nos questionamentos acerca da noção de cidadania europeia. Um requisito essencial 

a tal empreitada é o estabelecimento do seu referencial teórico, tanto por conta da 
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pluralidade de significados que a expressão cidadania alcança quanto por conta das 

pretensões deste trabalho exigirem uma definição conceitual peculiar. Elemento vital da 

deliberação política ainda na Antiguidade Clássica, a cidadania vem sofrendo um 

incansável processo de ressignificação ao longo da história (BOVO, 2002, p.44). Seja 

como status responsável por permitir tomar parte nos debates coletivos sobre o destino da 

pólis (BARKER, 1978, p.15), seja como o conjunto de direitos e garantias frente ao 

despotismo absolutista (LINDGREN ALVES, 2000, p.185-86), fato é que a noção de 

cidadania adquiriu um inegável protagonismo na confecção da senda política. Devido à 

nítida sujeição do conceito às mais variadas circunstâncias sociais e históricas, a 

constatação sobre a impropriedade de uma teoria unitária da cidadania é imperiosa 

(TURNER, 1993, p.11), o que nos alerta para a necessidade de um paradigma que seja 

correlato com a contemporaneidade.   

Após anos de letargia conceitual, o renascimento da discussão doutrinária sobre a 

cidadania remonta à década de 1980, em grande medida devido aos desafios criados pelo 

adensamento institucional do comunitarismo no Velho Continente e pelos desdobramentos 

sociais no Leste Europeu e na antiga União Soviética (TURNER, 1993, p.1). Uma tentativa 

hodierna de precisar a noção aponta que  

 

citizenship may be defined as the set of practices (juridical, 

political, economic and cultural) which define a person as a 

competent member of a society, and which as consequence 

shape the flow of resources to persons and social groups 

(TURNER, 1993, p.2). 

 

A utilização da expressão “conjunto de práticas” visa a evitar o reconhecimento da ideia de 

cidadania como mera coleção de direitos e de obrigações. Tal formulação supera a clássica 

definição da cidadania como “direito a ter direitos”, sustentada filosoficamente por 

ARENDT (2003) e demonstrada historicamente por MARSHALL (1967, p.63-75). A 

formulação de TURNER amplia o conteúdo material de noção, tornando possível abarcar 

novas expressões da cidadania, como o surgimento de formas inéditas de participação 

política, a generalização de políticas públicas afirmativas e o reconhecimento das 

autonomias intranacionais (LAVALLE, 2003, p.90). As vicissitudes da cidadania europeia 

se inserem em tal contexto e reclamam o reconhecimento de um marco teórico nesse 

sentido. Feita a opção pelo conceito de cidadania apresentado por TURNER, empreender 

uma análise que faça jus à polimorfia semântica da noção e à complexidade da realidade 

passa a ser o norte dos itens vindouros.   
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3.2.2 –A cidadania europeia e o turning point político  

Tendo em perspectiva o encadeamento histórico apresentado pelo capítulo 2 desta 

pesquisa e os propósitos do presente trecho, é inescapável jogarmos luzes sobre o “Tratado 

de Maastricht”. Graças à sua forte densidade política (FIERRO, 2003, p.4), o referido 

documento denota uma ampliação dos escopos do regionalismo iniciado em 1951. Há 

autores que vislumbram esta nova opção comunitária pelo desenvolvimento de uma 

vertente mais publicista da integração continental como uma verdadeira exigência para 

eficácia do projeto econômico (GIL-BAZO, 2002, p.227). Seja como for, a proposta de 

uma União Europeia vem se efetivando gradualmente, esboçando uma ainda imprecisa 

forma de autoridade política que não é “e nem pode ser uma cópia ampliada do Estado-

Nação” (BAUMAN, 2006, p.135). De forma peculiar, salta aos olhos que o cerne da 

construção política comunitária é justamente uma grandeza altamente identificável com o 

Estado-Nacional: a cidadania. Isso porque  

a criação da cidadania única europeia buscou legitimar ex post a 

integração, na medida em que as sociedades nacionais não 

optaram pelos comprometimentos e constrangimentos de sua 

participação e controle sobre a nova política europeia (TOSTES, 

2006 p.381). 

 

 Nota-se então que tal conceito, historicamente cambiante, se vê às voltas com mais uma 

reformulação, a qual o afasta das experiências nacionais mas mantém sua identificação 

com os Direitos Humanos. Assim, “no contexto europeu, o papel dos Direitos Humanos 

em legitimar o processo de integração da Europa vem ganhando crescente relevância, com 

a expansão do campo de atividades da União Europeia” (GIL-BAZO, 2002 p.227). 

Retomando um recurso recorrente desde o Bill of Rights inglês de 1689, os direitos 

fundamentais são mais uma vez reiteradamente utilizados como instrumento legitimador de 

empreendimentos políticos. 

  Antes de aprofundarmos nossa análise sobre o papel dos Direitos Humanos como 

zênite de uma segunda fase do comunitarismo europeu, há de se mencionar uma ressalva 

reiteradamente apresentada por parte da doutrina quanto aos novos rumos da integração do 

Velho Continente. Tal crítica parte do pressuposto que “o único caminho para a construção 

de uma cidadania europeia é por meio de uma identidade europeia” (TOSTES 2004, 

p.379). Deste modo, como não existiria um arcabouço cultural compartilhado entre os 

povos da Europa, as reformas institucionais que intentam extrapolar a autoridade política 
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para além da senda nacional estariam fadadas ao fracasso. Esse veio de rechaços ao 

processo integrativo  

insiste que a fidelidade a normas cívicas e políticas não substituiria 

os “laços etnoculturais” e que a cidadania não funcionaria numa 

base puramente “civilizacional” (jurídico-política), sem a ajuda de 

“Eros” (a dimensão emocional)” (BAUMAN, 2006, p.132). 

 

Na medida em que a divisão – e não a unidade – é o traço característico da Europa ao 

longo da história (HOBSBAWM, 2008), poderíamos concluir que o mosaico étnico-

cultural e o pluralismo identitário inviabilizariam os esforços de confecção de uma esfera 

pública continental a longo prazo
214

.     

 A argumentação apresentada acima toca em uma questão fundamental da 

integração comunitária, invariavelmente presente neste estudo: a sua legitimidade. Ao 

contrário das experiências nacionais, porém, o advento de uma inédita forma de autoridade 

política, agora de âmbito continental, não parece depender da existência de uma identidade 

cultural, mas sim, do compartilhamento da decisão sobre os destinos da coletividade. Este 

último aspecto, para BAUMAN (2006, p.134), corresponde à essência justificadora da 

submissão à autoridade: a participação popular consubstancia o mecanismo de legitimação 

do aparato político por excelência, sendo o nacionalismo a ferramenta de conexão entre o 

Estado e o povo na ausência da democracia. Nesta acepção, o lastro da integração europeia 

reside na generalização do compromisso com as concepções de direitos humanos, 

democracia e Estado de Direito (KUMM, 2005, p.481). Portanto, torna-se evidente que a 

ideia de cidadania europeia “requer considerar seu desprendimento com a nacionalidade 

dos Estados-membros, e precisa definir seu conteúdo, de acordo com os sistemas e 

processos políticos com quais se identifica e se relaciona” (GIL-BAZO, 2002, p.230).  

                                                 
214

 Interessante notar que boa parte dos autores que advogam a essencialidade dos laços de legitimidade nos 

moldes nacionais para o projeto comunitário da Europa, paradoxalmente, acredita no potencial de sucesso da 

empreitada desde que referendada por uma unidade europeia.  “Historicamente, a idéia de cidadania é mais 

antiga do que a de nação, mas no Estado moderno os dois conceitos sempre se complementaram para 

justificar a atribuição de direitos e deveres de uma dada ordem jurídica e política. No caso da União, a 

identidade coletiva é fundamental para a cidadania, que por sua vez justifica a Constituição, ou um uso 

simbólico deste termo” (TOSTES, 2006, p.407). Colocando tais expectativas em perspectiva, HOBSBAWM 

(2008) versa sobre os limites de uma uniformidade valorativa do continente ao afirmar que “a história da 

identidade europeia nos permite identificar o anacronismo cometido quando se procura um conjunto coerente 

de supostos "valores europeus". É ilegítimo supor que os "valores" nos quais se inspiram hoje a democracia 

liberal e a União Europeia tenham sido uma corrente subjacente à história de nosso continente. (...) 

Inversamente, outras civilizações praticaram certos valores ditos "europeus" antes da Europa: o império 

chinês e o império otomano praticaram a tolerância religiosa - para a sorte dos judeus expulsos pela Espanha. 

Foi apenas no final do século 20 que as instituições e os valores em questão se difundiram por toda a Europa, 

pelo menos teoricamente”. 
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 A crença em uma esfera pública europeia talvez encontre seu melhor intérprete em 

HABERMAS (2001, p.97-98), para quem  

a ordem democrática não precisa necessariamente de um 

enraizamento mental na “nação” como uma comunidade de 

destino pré-política. Constitui um dos pontos fortes do Estado 

constitucional ele poder fechar as brechas da integração social 

com base na participação política dos seus cidadãos (...) Em 

sociedades complexas, a formação da vontade e da opinião 

deliberativa dos cidadãos – fundadas no princípio da soberania 

do povo e nos direitos do homem – constitui em última instância 

o meio para uma forma de solidariedade abstrata, criada de 

modo legal e reproduzida graças à participação política. 

 

O cenário habermasiano nos impele à consideração de algumas decorrências de uma 

Europa politicamente integrada sob a égide dos Direitos Humanos e da democracia 

participativa. A primeira é que, sem dúvida, uma solidariedade transnacional baseada no 

reconhecimento da igualdade de direitos para estrangeiros corresponde a uma arriscada 

aposta política (OFFE; PREUSS, 2006, p.197). Isso porque tal solidariedade depende 

intensamente de efetivação prática e de viabilidade material, sob o risco de incendiar as 

dissonâncias nacionais caso passe a ser socialmente entendida como mera peça retórica. 

Desta forma, dada a possibilidade de paralisia da esfera pública, a real efetivação das ações 

identificadas com os direitos humanos e a verificação de uma “cidadania ativa” no âmbito 

regional se mostram de central relevância e serão retomados oportunamente. A segunda 

decorrência supramencionada, a qual foge das raias do nosso objeto no presente trecho, 

corresponde ao alcance da incorporação dos direitos humanos pelos organismos 

comunitários da Europa para além do âmbito interno (SELBACH, 2007, p.1). 

Corporificando outra senda da construção da legitimidade da União Europeia, 

especialmente como ator político internacional, o soerguimento da defesa dos direitos 

humanos ao rol de centrais objetivos na política externa do bloco promove uma série de 

consequências no relacionamento com terceiros Estados. Dessa forma, pode-se listar a 

obrigatoriedade do respeito aos direitos fundamentais para o ingresso de um novo membro 

no processo comunitário europeu (formalizado, em Maastricht, mas presente desde a 

década de 1960 [CARVALHO RAMOS, 2008, p.146]), o compromisso com os Direitos 

Humanos firmado pelos países participantes do Sistema Geral de Preferências da União 

Europeia (FIERRO, 2003, p.15-16.) e as cláusulas protetivas em tratados bilaterais. 

 

3.2.3 – A cidadania europeia pela ótica do arcabouço normativo 
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Como já visto, o desenvolvimento da idéia de uma cidadania europeia embasa o 

projeto de conversão de um bem-sucedido processo de integração econômica em uma 

autoridade política democrática de proporções continentais. Dada a importância da noção 

em análise, vale uma breve remissão ao tratamento dado pelos textos comunitários mais 

recentes ao tema. Para tanto há de se retornar às vicissitudes do bloco europeu no início 

dos anos 1990, quando o término da Guerra Fria, a necessidade de legitimar a progressiva 

perda de soberania dos Estados-membros, o relativo acúmulo de debates sobre o 

empoderamento da população junto às instâncias comunitárias, a imposição ao processo 

integrativo da centralidade dos Direitos Humanos graças a sua força expansiva e, claro, a 

iniciativa da delegação espanhola na Conferência Intergovernametnal (CIG) sobre a União 

Política de 1991, criaram as condições para que o tema da cidadania fosse incorporado ao 

cerne normativo da integração. O “Tratado de Maastricht” pretendeu reforçar os direitos e 

as pretensões dos nacionais dos seus Estados-membros pelo estabelecimento da cidadania 

europeia e pela proclamação do respeito aos direitos fundamentais (MOTA DE CAMPOS; 

MOTA DE CAMPOS, 2004, p.250). Maastricht estabeleceu ser “cidadão da União 

qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-membro” (então art.8.1), 

elencando uma série de direitos que desde então consubstanciam o núcleo duro da ideia de 

cidadania europeia
215

.  

É importante notar que a Declaração n.2 anexa ao “Tratado de Maastricht” 

estabelece que  

sempre que no Tratado que institui a Comunidade Europeia, é 

feita referência aos nacionais dos Estados-membros, a questão 

de saber se uma pessoa tem a nacionalidade de determinado 

Estado-membro é exclusivamente regida pelo direito nacional 

desse Estado-membro. 

 

Se é verdade que “a solução adotada para fazer face à importante questão de saber quem 

deve ser considerado como cidadão europeu foi a mais simples e a mais óbvia” (MOTA 

DE CAMPOS; MOTA DE CAMPOS, 2004, p.250), também é evidente que tal opção 

gerou questionamentos quanto a sua propriedade. As críticas vão desde a alegação de que 
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 Apesar de já termos elencado brevemente tal rol anteriormente, vale reproduzi-lo para fins de consultas. 

Assim sento, formam a noção de cidadania europeia tal como previsto em Maastricht: o direito de livre 

circulação e permanência no território de um Estado-membro (antigo art. 8.A), o direito de votar e ser votado 

nas eleições para o Parlamento Europeu e nas eleições municipais no Estado de residência (ex-art.8.B), da 

proteção diplomática e consular dos representantes de qualquer outro Estado-membro (à época, art.8.C), o 

direito de petição ao Parlamento Europeu e o de queixa ao Provedor de Justiça (antigo art. 8-D) e o direito de 

utilizar seu idioma e de ter o seu idioma utilizado nas comunicações com os órgãos comunitários (ex-art. 8-

E).       
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uma categoria político-jurídica que se pretende continental não pode remeter sua 

determinação aos humores nacionais, até o entendimento de que a existência de cidadãos 

anfóteros prejudicaria o indivíduo na medida em que a importância do exercício da 

cidadania, no âmbito nacional, seria gradualmente erodida. Ao menos quanto a este último 

ponto, parece claro que a cidadania europeia, ao se atrelar à nacionalidade de um Estado-

membro, reforçaria – e não enfraqueceria – a cidadania nacional, pois a converte em um 

portal para o acesso a novos direitos (DOBSON, 2006, p.50). A questão é saber se, 

eventualmente, a estruturação de uma teia de proteção social de viés comunitário colocaria 

em xeque a harmonia entre as duas ordens de cidadania dos europeus. 

 Quanto ao tema específico da cidadania, o “Tratado de Amsterdã” (1997) e o 

“Tratado de Nice” (2001) não trouxeram grandes inovações, exceto a previsão de que “a 

cidadania da União é complementar da cidadania nacional e não a substitui” (no primeiro 

caso) e as linhas mestras do regramento comunitário para os partidos políticos europeus 

(no segundo documento). O controverso “Tratado que estabelece uma Constituição para a 

Europa” (2004), por seu turno, trazia um nítido aprofundamento do papel da cidadania 

continental, afirmação que pode ser ratificada já na leitura das primeiras palavras de seu 

texto: “A presente Constituição, inspirada na vontade dos cidadãos e dos Estados da 

Europa de construírem o seu futuro comum, estabelece a União Europeia, à qual os 

Estados-Membros atribuem competências para atingirem os seus objetivos comuns”. Tal 

trecho “appearing to suggest that EU citizens might been seen as the Constitutional 

Treaty’s pouvoir constituents” (DOBSON, 2006, p.52), conferindo à figura do cidadão 

europeu um importante protagonismo político e um inegável caráter simbólico. Ademais, o 

tratado constitucional fazia pela primeira vez a conexão explícita entre a cidadania 

europeia e os direitos fundamentais, ao reunir as disposições sobre as duas matérias sob o 

seu título II (DOBSON, 2006, p.52). Apesar de boa parte dos teóricos, valendo-se de uma 

interpretação sistêmica, tomar a defesa dos direitos humanos como corolário da cidadania 

comunitária, fato é que tal liame nunca havia sido normativamente previsto antes da 

malfadada constituição europeia. Trata-se, aliás, de uma relação singular, sobretudo se nos 

atentarmos para o papel fulcral que o progressivo fortalecimento dos direitos fundamentais 

no processo de integração, empreendido pela via judicial a partir dos anos 1970, teve no 

estabelecimento da cidadania europeia. Ainda com o escopo de demonstrar o alcance 

transformador do tratado constitucional, é imperativa a lembrança de que o documento 

previa não só a recepção dos direitos, garantias e princípios enunciados na “Carta dos 
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Direitos Fundamentais”, como também estabelecia a adesão da União à “Convenção 

Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais”. O 

malogrado destino do “Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa” não 

acarretou o abandono dos avanços sobre direitos humanos nele previstos, já que o Tratado 

de Lisboa recepcionou vários seus principais pontos (CARVALHO RAMOS, 2008, p.107-

09). Sobre a contribuição do referido documento para o tema da participação cidadã e do 

consequente combate ao déficit democrático, versaremos oportunamente.  

 

3.2.4 – A interpretação judicial sobre a cidadania comunitária 

  

Ao tentar sistematizar o tema da cidadania desatrelada de nacionalismos, 

GONZÁLEZ (2002, p.461) constatou “que si bien, hallamos bastantes monografías, 

encontramos mucho menos normativa, y escasa jurisprudencia”. De fato, a atividade 

judicial sobre tal mote não encontra uma produção exuberante, constatação que apenas 

reforça a importância de se analisar detidamente os pronunciamentos atinentes à matéria. 

Restringindo ao que nos interessa neste trecho do nosso estudo, os próximos parágrafos 

almejam aclarar as características das decisões do Tribunal de Justiça Europeu (TJE) sobre 

o tema da cidadania europeia. Não se pode, entretanto, empreender uma pesquisa de 

jurisprudência comunitária sem prestar loas, ainda que breves, ao papel decisivo que a 

atividade judicial teve na construção de um aparato de afirmação dos direitos humanos no  

integrativo europeu.  

The European Court of Justice (ECJ), the European
 
Court of 

Human Rights (ECHR), and the European Free Trade Area
 

(EFTA) Court successfully transformed the intergovernmental
 

European Community (EC) treaties and the European 

Convention
 
on Human Rights (ECHR) into constitutional orders 

founded on
 

respect for human rights. Their ‘judicial 

constitutionalization’
 
of intergovernmental treaty regimes was 

accepted by citizens,
 

national courts, parliaments, and 

governments because the judicial
 

‘European public reason’ 

protected more effectively
 

individual rights and European 

‘public goods’ (like
 
the EC's common market). The ‘Solange 

method’ of
 
cooperation among European courts ‘as long as’ 

constitutional
 

rights are adequately protected reflects an 

‘overlapping
 

constitutional consensus’ on the need for 

‘constitutional
 

justice’ in European law. (PETERSMANN, 

2008, p.769). 

 

 Como visto no capítulo 1, a atuação do vetor judicial ao longo da consolidação, do 

fortalecimento e do alargamento do processo comunitário foi de tal monta que temores 
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sobre eventuais efeitos deletérios da ação judicante são permanentes. No tocante à tutela 

protetiva dos Direitos Humanos, por exemplo, há vozes doutrinárias que alertam sobre o 

risco das atuações concorrentes dos tribunais europeus promoverem uma “juridificação” da 

esfera política da integração continental (KUMM, 2005, p.507). A evolução histórica do 

bloco europeu e uma detida reconstituição das opções judiciais ao longo do tempo não 

apenas impugnam o receio da “juridificação”, como inclusive permitem desejá-la. 

A relevância central da ação jurisprudencial no processo de inflexão política do 

bloco europeu é facilmente notada, por exemplo, na exuberância de decisões do TJE em 

defesa dos direitos humanos (CARVALHO RAMOS, 2008, p.63-73). Com relação à 

cidadania comunitária, a pluralidade de decisões acima mencionada cede espaço a um 

modesto número de julgados: cerca de uma dezena de sentenças exclusivamente sobre o 

tema vieram a lume, a maior parte nos últimos cinco anos. Claro que são fartas as decisões 

do TJE que tocam em pontos relativos à cidadania europeia ou que mencionam a noção 

sem aprofundá-la. Porém, o escopo do atual item é abordar mais detidamente apenas os 

acórdãos em que o tribunal teve como matéria central aspectos da cidadania.   

 O famoso caso Kaur (C-192/99, acórdão de 20/2/2001), por exemplo, teve como 

objeto a discussão sobre o liame entre as cidadanias europeia e nacional. Nascida no 

Quênia e de origem asiática, M. Kaur detinha, segundo a legislação interna do Reino 

Unido, o status de “cidadã britânica de além-mar” – condição que não lhe concedia o 

direito de permanência no território do referido Estado. A senhora Kaur pleiteou que lhe 

fosse reconhecida a cidadania europeia, de acordo com o então artigo 8° do Tratado CE, 

tendo em vista a sua nacionalidade. Como deixa patente a leitura do julgado, M. Kaur 

pretendia que o seu vínculo britânico lhe garantisse a cidadania comunitária para, então, 

poder fixar residência no próprio Reino Unido. O TJE afirmou ser competência dos 

Estados-membros a definição dos requisitos da nacionalidade e de suas reentrâncias, ante-

sala da cidadania europeia. O insucesso da empreitada judicial de M. Kaur, contudo, pouco 

esclareceu sobre a paradoxal situação de uma nacional de país signatário do “Tratado de 

Maastricht” não deter a cidadania comunitária (GONZÁLEZ, 2002, p.462).   

 O caso Wijsenbeek (caso C-378/91, acórdão de 21/9/1999) aborda a conexão entre a 

cidadania e o espaço de “segurança, liberdade e justiça”, previsto pelo “Tratado de 

Amsterdã”. A contenda se estrutura ao redor da negativa do cidadão holandês Florus Artel 

Wijsenbeek em comprovar a sua identidade, ao regressar ao território da Holanda após 

viagem à França. Wijsenbeek sustentou a recusa em se identificar devido ao fato de que, 
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como o aeroporto onde estava era destino exclusivo de aviões oriundos de países da União, 

a ausência de fronteiras no espaço comunitário não tornaria obrigatória a apresentação de 

documentos. O posicionamento do TJE foi, contudo, claro em atestar que os Estados-

membros mantêm a prerrogativa de controlar as fronteiras internas do espaço comunitário, 

inclusive com a possibilidade de solicitação da documentação aos ingressantes em seu 

território – recurso para se determinar se um indivíduo é cidadão europeu e, por 

consequência, goza da possibilidade de livre-circulação (CÓRCOLES, 2007, p.253).       

 Por derradeiro, urge discutir um terceiro aspecto central na determinação da 

cidadania europeia: o nexo existente entre a referida noção e o exercício dos direitos 

políticos no âmbito comunitário. Para tanto nos valeremos do julgado Reino de Espanha/ 

Reino Unido (C-145/04 de 26/10/2006), em que a Espanha entrou com uma ação de 

incumprimento, no termos do art.277 CE, contra o Reino Unido, graças à legislação 

britânica quanto à representação eleitoral nas eleições para o Parlamento Europeu. Isso 

pois o “European Parliament (Representation) Act 2003” permitiu que os cidadãos da 

União e os cidadãos da Commonwealth, residentes em Gibraltar, tomassem parte nas 

eleições para o Parlamento Europeu. O Estado espanhol, por seu turno, indagou se um 

Estado-membro da União possuiria a faculdade de estender a participação no processo 

político comunitário a nacionais de terceiros países. Segundo a leitura espanhola, o direito 

de voto em tais eleições seria de titularidade exclusiva aos cidadãos europeus. Em defesa 

de suas normas eleitorais, o Reino Unido alegou que faz parte de suas tradições 

constitucionais abarcar os “qualifying Commonwealth citizens” em seu corpo de votantes, 

desde que tais indivíduos apresentem estreita ligação com o território britânico. Além de 

reiterar a discricionariedade de cada membro do bloco comunitário em definir as condições 

de elegibilidade e de voto, o TJE afirmou que um Estado-membro pode, sob circunstâncias 

determinadas, estender tais direitos a cidadãos não-europeus
216

.   

 Tendo em vista os pronunciamentos do Tribunal de Justiça Europeu sobre a tríade 

constitutiva da formulação normativa de cidadania comunitária, qual seja, a referência à 

nacionalidade de um Estado-membro, o direito de livre-circulação no bloco continental e a 

possibilidade de integrar o processo eleitoral para o Parlamento Europeu, restam algumas 

considerações conclusivas. A primeira delas é a constatação de que o TJE vem 
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 Situação inversa à do caso em tela é o mote do processo prejudicial Eman e Sevinger (C-300/04). Trata-se 

de aclarar se um Estado-membro pode limitar o exercício político-comunitário de determinados nacionais 

seus. Isso porque os holandeses M. G. Eman e O. B. Sevinger tiveram indeferidas suas solicitações de 

inscrição no processo eleitoral continental por residirem em Aruba.  



172 

 

 

 

paulatinamente fortalecendo a noção, com o progressivo aumento de casos que discutem 

questões diretamente relacionadas à cidadania europeia. Em segundo lugar, o tribunal, a 

despeito de alguns posicionamentos ainda claudicantes, esboça uma postura progressista, 

como visto sobretudo no caso Reino de Espanha/ Reino Unido. A marcha jurisprudencial  

apunta en estos comienzos tímidos a que el valor del concepto 

de ciudadanía no debe ser sólo limitativo del posible 

tratamiento desigual entre ciudadanos de la Unión, sino que, 

además, actúa positivamente, removiendo los obstáculos que 

atenten contra este principio (GONZÁLEZ, 2002, p.464). 

 

Desta feita, salta aos olhos a importância do TJE na afirmação do conceito de cidadania 

comunitária, na determinação do seu significado técnico e na exposição de suas 

repercussões para além da esfera jurídica. As recentes decisões do tribunal sobre o tema e 

as perspectivas de engrandecimento da sua lavra na seara embasam as expectativas de uma 

contribuição decisiva no progresso do aparato integrativo.  

 

3.2.5 – Os desafios da afirmação da cidadania europeia: políticas públicas 

comunitárias? 

 

Como os três estratos anteriores deixam patente, a falta de homogeneidade 

doutrinária quanto à dimensão política da cidadania europeia não impediu que a grandeza 

ganhasse densidade jurídica, tanto no âmbito normativo quanto na prática judicial. O 

objetivo do presente trecho é aclarar se a noção encontra correspondência social, por meio 

da confecção de políticas públicas e da efetivação do seu potencial. Intensamente 

articulado com o segundo momento deste trecho, em que a complexidade da noção de 

cidadania é cunhada para além da dimensão formal, cabe ao atual excerto esboçar a 

viabilidade da correspondência não identitária entre a burocracia comunitária e o conjunto 

de europeus. Uma tentativa de vislumbrar os desdobramentos fáticos da cidadania nestes 

termos é relevante já que a grandeza pode ser consubstanciadar em um valioso instrumento 

de combate ao déficit democrático continental. Ademais, tal formulação é importante pois, 

como lembra o irônico e emblemático adágio do escritor francês Anatole France, “a lei em 

sua equanimidade majestosa dá a cada homem o igual direito de dormir embaixo da ponte 

ou de comer no Ritz”. 

 Parece claro que uma incisiva ação comunitária no campo dos direitos sociais e 

econômicos teria um alto potencial transformador no bloco, fortalecendo a progressiva 

convergência entre direitos humanos e cidadania europeia (associação que os principais 
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tratados do processo de integração apresentaram historicamente dificuldade para 

estabelecer de modo direto, mas que ocupa há algum tempo papel de destaque no discurso 

europeísta
217

) e remoçando as pretensões de uma esfera pública continental. HABERMAS 

(2001, p.98) caminha por essa trilha ao destacar que  

 

os direitos fundamentais liberais e políticos fundamentam um 

status de cidadania que é auto-referencial na medida em que 

autoriza os cidadãos, reunidos democraticamente, a aperfeiçoarem 

o seu status pela via da legislação. A longo prazo, apenas um 

processo democrático que cuide de um aparelho adequado de 

direitos divididos de modo justo pode valer como legítimo e 

instituir solidariedade. Para permanecer uma fonte de 

solidariedade, o status do cidadão deve manter um valor de uso e 

também se fazer pagar na moeda dos direitos sociais, econômicos 

e culturais. Nesse sentido, a política de bem-estar social assumiu 

uma função de legitimação não desprezível. 

  

 

Até autores menos entusiastas da integração continental, como OFFE e KRUSS 

(2006, p.197), reconhecem que se a União Europeia conseguir desatrelar a prestação dos 

direitos dos contextos nacionais e torná-los exequiveis no campo comunitário, o bloco 

ganharia legitimidade. O desafio passa a ser como viabilizar esse cenário sem que haja um 

correlato enfraquecimento nos sistemas protetivos dos direitos fundamentais no plano 

interno (ZOLO, 2005, p.133).  

 Mesmo tendo no horizonte a diversidade das formas de estruturação das redes de 

proteção ao cidadão na Europa, que vai desde a amplitude das experiências nórdicas até a 

herança thatcherista de modelo minimalista, o primado da previdência social é uma 

característica básica da “europeidade” (GIDDENS, 2007, p.246). Não é de se estranhar, 

consequentemente, que o projeto integracionista do continente passasse a se ocupar de 

questões relativas ao tema. “Inicialmente esta posição parecia estranha, porque o sistema 

de previdência social na Europa desenvolvera-se em grande parte independentemente das 

instituições da União Europeia e a União Europeia continua a não ter poder sobre elas” 

(GIDDENS, 2007, p.246). Apesar de a condução da política social ser primazia dos 

Estados-membros, há algumas iniciativas que demonstram a preocupação do bloco 

continental com a matéria, como a existência do Método Aberto de Cooperação – 

mecanismo de alinhamento das atividades empreendidas pelas previdências sociais 

nacionais. Outro empreendimento de destaque é o Fundo Europeu de Ajustamento à 
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Globalização, capaz de beneficiar até 50 mil trabalhadores com programas de reintegração 

profissional e de assistência ao desemprego. Não se pode deixar de mencionar, ademais, a 

ação harmonizadora do Tribunal de Justiça Europeu, que diversas vezes se pronunciou 

sobre o regime previdenciário dos Estados-membros (como nas questões relativas ao 

estabelecimento de idade mínima para aposentadoria). Abre-se assim mais uma via para 

que a força expansiva dos direitos humanos se faça sentir, reforçando a sensação de que o 

projeto comunitário não possui outra alternativa que não seja se tornar um ente político e 

relegar à posteridade o caráter exclusivamente economicista de seus primeiros decênios. 

       

3.2.6 – A apresentação de conclusões e de perspectivas por meio do recurso à alegoria 

histórica: o futuro como o passado?  

 

 Como ferramenta metodológica para a apresentação das conclusões e das 

perspectivas deste trecho, empregaremos uma analogia histórica entre o cortejo 

comunitário europeu a partir da década de 1950 e o percurso formativo da Alemanha na 

segunda metade do século XIX. O recurso à comparação entre as duas realidades mostra-se 

um instrumento valioso tanto no aspecto descritivo (já que a contraposição facilita a 

identificação de características importantes dos fenômenos) e prescritivo (na medida em 

que permite esboçar tendências e conseqüências). Assim, o tormentoso processo de 

unificação alemã (1964-1971) pode ser entendido como uma decorrência do projeto de 

integração econômica que congraçava diversos Estados germânicos no Zollverein, a união 

aduaneira existente desde 1834 (MAGNOLI, 2004, p.76). Não é por outro motivo que o 

intento de unidade política foi conduzido pela Prússia, então o Estado teutônico mais 

industrializado e de maior economia. O rei Guilherme I e seu famoso chanceler Otto von 

Bismarck engendraram um estratagema centralizador caracterizado pelo intenso 

militarismo, pelo incentivo estatal ao nacionalismo e pelo pujante surto do capitalismo 

germânico. Ao término de uma escalada de confrontos bélicos com Dinamarca (1864, 

Guerra dos Dois Ducados), Áustria (1866, Guerra Austro-Prussiana) e França (1870-71, 

Guerra Franco-Prussiana) foi proclamado o II Reicht, novel aparato estatal imediatamente 

alçado à condição de potência continental. A gênese do Estado alemão, contudo, 

apresentou a peculiaridade de corresponder a um processo conduzido exclusivamente pelas 

forças dirigentes da sociedade, alijando a maior parte da população. Segundo TURNER 

(1993, p.10), o insucesso de uma revolução burguesa, durante a década de 1840, na região 
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que viria a ser a Alemanha e a posterior centralização bismarckiana forjaram, assim, um 

cenário político no qual se inviabilizou o advento de um sistema democrático maduro, 

maculando o surgimento de uma esfera pública forte. No período, “era possível, por 

exemplo, limitar estritamente o papel político das assembléias eleitas por sufrágio popular. 

Era esse o modelo de Bismarck, no qual os direitos constitucionais do parlamento alemão 

(Reichstag) eram reduzidos a um mínimo” (HOBSBAWM, 2005 p.128). O condão a ungir 

a unidade da então recente sociedade alemã não correspondeu ao compartilhamento das 

decisões dos destinos da coletividade, mas sim, aos elementos identitários. É neste 

contexto que surge a idéia de Bildung, o traço sócio-cultural alemão por definição, calcado 

na auto-formação e no desenvolvimento individual (TURNER, 1993, p.10). Esteio do 

arcabouço valorativo germânico
218

, a noção de Bildung influenciou decisivamente o 

âmbito dos assuntos públicos na medida em que a ideia de uma autoilustração estava 

atrelada à subordinação política (SOUZA, 1997, p.2). Afastando-se das experiências 

inglesa e francesa, forjadas sob o mito da participação popular na deliberação pública, a 

constituição do cenário político alemão não privilegiou a ação cidadã ou o debate público. 

A condução dos destinos da coletividade por uma pequena parcela da população e a não-

educação social para a esfera pública tiveram grande influência no desenrolar do jogo 

político da Alemanha por décadas, inclusive na experiência nazista (SOUZA, 1997. p.3). 

Por paradoxal que pareça, a análise do período formacional do Estado alemão serve 

de importante alerta para os desafios inerentes ao contemporâneo projeto comunitário de 

integração política. Resguardadas tanto a ironia histórica de a integração econômica ter 

dado origem à integração política nos dois casos, quanto a reserva sobre o alcance do 

paralelismo no tocante ao componente militar e ao nacionalismo, fato é que o trajeto 

germânico novecentista ilustra a importância da construção de um aparato político aberto e 

da participação democrática. O progressivo aumento de competências dos aríetes do bloco 

europeu desde a década de 1950 não foi empreendido por representantes da sociedade civil  

nem acarretou uma participação satisfatória dos indivíduos na deliberação dos destinos do 

projeto de integração. Trata-se, assim como verificado previamente na experiência alemã, 

de um empreendimento político comandando desde cima, orquestrado principalmente pelas 

elites burocráticas. O exercício da cidadania, também em intenso paralelo com a prática 

teutônica do século XIX, é faticamente limitado a reduzidos âmbitos, não permitindo o 
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 Além da central noção de Bildung, há de se mencionar, como outros elementos fundamentais da 

identidade nacional alemã em seu primeiro momento, a influência luterana e as tentativas oficiais de 

harmonização cultural (especialmente com relação ao idioma [HOBSBAWM, 2007, p.132]).  
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acesso direto ao centro político do bloco. A incapacidade de cumprimento do seu potencial 

democrático tende a limar a dimensão ativa (BENEVIDES, 2003) da cidadania europeia, 

convertendo a noção em um esquálido conjunto de regalias continentalmente outorgadas. 

O alheamento popular das instituições comunitárias corresponde a uma desconfortável 

realidade, sobretudo se tivermos no horizonte as consequências do desapego à esfera 

pública mencionadas no parágrafo anterior. É a um só tempo interessante e lamentável que 

a construção do aparato político europeu, notadamente influenciada pela retórica do uso 

público da razão – uma grandeza claramente oposta à concepção intimista de Bildung –, 

sofra com a falta de debate coletivo e careça de vitalidade democrática.   

Como na Alemanha bismarckiana, ademais, as iniciativas institucionais para 

suplantar os desafios de uma esfera pública incipiente parecem caminhar mais na trilha do 

estabelecimento de um denominador cultural do que na perseguição da generalização 

democrática. A referendar tal percepção alinham-se desde a aparentemente despretensiosa 

preocupação do comunitarismo com o hino e a bandeira (principais instrumentos da 

unidade simbólica do século XIX [HOBSBAWM, 2005. p.156]) da Europa, até a 

importante questão da criminalização de uma série de condutas relacionadas aos fluxos 

migratórios. Iniciativas institucionais como a recente “Diretiva sobre a harmonização dos 

procedimentos relativos à deportação de imigrantes ilegais” forjam as bases para se 

construir a identidade europeia por antagonismo. O reconhecimento normativo do Outro, 

daquele que tem tipificada sua mera permanência no espaço físico em que os europeus 

circulam livremente, tende a aproximar os beneficiados juridicamente. Ocorre que tal 

movimento é efetuado por meio de um dispositivo de ressonância penal e não por algum 

documento legal fomentador da democratização das decisões sobre os rumos da 

coletividade.  

  Os desalentadores resultados da comparação entre a União Europeia e o II Reicht 

germânico não fadam a arquitetura comunitária ao fracasso. Uma das principais esperanças 

do projeto continental, ao menos tendo em vista sua evolução histórica, reside na pujança 

protetiva dos direitos fundamentais, reiterado vetor do processo de integração europeia. O 

primado dos Direitos Humanos, germe inafastável do bloco, operou decisivas 

transformações ao longo da mais bem sucedida experiência de concertação da Europa. 

Algo já visto nesta pesquisa, ele tem servido contemporaneamente como mote para a 

sedimentação de um espaço público continental, como mola-mestra da ampliação do 

conteúdo material da cidadania europeia, como condutor principiológico das opções 
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judiciais e como elemento justificador das iniciais ações na prestação de direitos sociais 

pela malha comunitária. Dessa forma, cabe à força expansiva dos direitos humanos o papel 

de escorar a marcha integrativa europeia em sua “tarefa de repetir o feito realizado pelo 

Estado-nação no início da modernidade: a de religar poder e política, atualmente separados 

e navegando em direções opostas” (BAUMAN, 2006, p.132). 

 

3.3 – Perspectivas do tratamento jurídico do Déficit Democrático Europeu face ao 

Tratado de Lisboa 

 

 Após a apresentação do impacto do modelo organizativo do ordenamento jurídico  

da União na questão do déficit democrático e do debate sobre as vicissitudes da cidadania 

europeia – a principal iniciativa de adensamento da participação popular na estrutura 

comunitária em décadas –, falta ainda um terceiro tema fundamental para a análise por nós 

proposta. Mesmo que de forma breve, é necessário sumarizar as principais características 

do Tratado de Lisboa relacionadas à questão da democracia no regionalismo do Velho 

Continente, cumprindo assim o propósito deste capítulo que é o de aclarar as tendências 

contemporâneas da relação entre fenômeno jurídico e déficit democrático. Para tanto, o 

presente item é pormenorizado em três momentos. No primeiro deles, há a sistematização 

das principais formulações do déficit democrático utilizadas na discussão atual do tema, 

algo importante em face ao extrato seguinte do trabalho. O segundo trecho deste item 

dedica-se a aclarar a contribuição dos dispositivos jurídicos do Tratado de Lisboa na busca 

pelo fortalecimento da democracia no interior da União. 

 Inicialmente, cabe destacar que a tentativa de sistematizar as principais formulações 

hodiernas do conceito de déficit democrático corresponde a um objetivo algo arbitrário, 

tendo em vista o rico debate em curso sobre o tema
219

. Porém, tal pretensão deve ser levada 

a cabo, tendo em vista que ela permite uma melhor depreensão das características do 

Tratado de Lisboa, além de delinear caminhos para o tratamento jurídico da questão 

democrática na União Europeia. Assim sendo, abordaremos o quarteto de interpretações 
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 Ao longo deste trabalho, nos valemos de distintas versões da noção para demonstrar como que um mesmo 

dispositivo jurídico poderia ser interpretado de perspectivas diferentes. É interessante notar como algumas 

destas concepções tradicionais sobre o déficit democrático são encaradas pelo debate contemporâneo, algo 

ilustrado pela contraposição entre os costumeiros argumentos de cunho socio-cultural (passíveis de serem 

exemplificados na afirmação recorrente de que o empreendimento comunitário não teria um demos próprio) 

ou de jaez institucional (reunidos sob a égide de queixas sobre a pouca influência decisória do Parlamento) e 

as construções que orbitam em torno do papel da Carta Europeia de Direitos Humanos ou da ideia de uma 

tecnocracia benevolente (BELLAMY, 2006, p.725-26). 
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mais frequentes sobre o tema. A primeira formulação a ser estudada por nós corresponde 

ao que a doutrina chama de “standard version” do déficit democrático da União Europeia 

(WEILER; HALTERN; MAYER, 1995; BANKOWSKI; SCOTT, 2000, p.117-18), um 

constructo de argumentos soerguido ao longo dos anos de debates sobre o tema e que 

mantém sentido frente à realidade atual. “The Standard Version is non-attributable. It is an 

aggregate of public opinion data, politicians' statements, media commentary, and 

considerable learned analysis. It is an uneasy attempt to capture the core of the present 

discussion on European democracy” (WEILER; HALTERN; MAYER, 1995). Os 

principais argumentos identificados como pertencentes à formulação padrão da noção de 

déficit democrático no empreendimento comunitário são a) a ideia de que o processo de 

integração retirou competências dos parlamentos nacionais em alguns temas, tornando os 

representantes do respectivo Poder Executivo os únicos com algum grau de influência nas 

decisões sobre certos temas; b) o entendimento de que o Parlamento Europeu é uma 

instância secundária na produção legislativa do bloco; c) a percepção de que as eleições 

parlamentares europeias seriam eleições de menor importância, algo reforçado pelo 

corriqueiro comportamento dos candidatos nacionais de, durante as campanhas, se 

preocuparem mais com a discussão de temas internos do que com as questões relativas à 

União Europeia; d) a compreensão de que a União Europeia corresponde a uma iniciativa 

distante das populações nacionais, tanto de uma perspectiva institucional (tendo em vista o 

afastamento existente entre controle popular e órgãos como o Conselho ou a Comissão) ou 

mesmo psicológica (dado o estranhamento existente em virtude do fato do aparato 

burocrático da União não se assemelhar à tradicional estrutura organizativa dos Estados 

nacionais) e e) o sentimento de que, em grande parte das vezes, as políticas empregadas 

pelas entidades comunitárias não encontram correspondência na vontade das opiniões 

públicas nacionais – fato em algumas circunstâncias fomentado até pelos próprios 

dirigentes dos Estados, que assim creditam o ônus de medidas impopulares às instituições 

de Bruxelas
220

 (FOLLESDAL; HIX, 2006, p.534-36). A somatória destes posicionamentos 

denota o descontentamento com alguns aspectos perenes da realidade comunitária, 

formando um conjunto de rechaços capaz de dialogar com o contexto atual da União 
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 Sobre a questão de como o artifício de certos grupos políticos nacionais de atribuir medidas impopulares à 

Bruxelas contribui para adensar o déficit democrático europeu, recomenda-se a consulta ao Apêndice 1 desta 

pesquisa. 
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Europeia. Assim sendo, não é de se estranhar a recorrência da aplicação da noção de déficit 

democrático europeu no sentido dado por sua “standard version”
221

.   

 Um segundo paradigma de depreensão do déficit democrático largamente utilizado 

na contemporaneidade é o conceito organizado com base nos posicionamentos de 

Giandomenico Majone. Referência incontornável nos estudos atrelados ao tema da 

democracia na União Europeia, o autor italiano construiu uma forma de entendimento do 

déficit democrático que passou a ser identificada com a falta de transparência dos órgãos 

do bloco e com a ausência de eficiência na obtenção dos resultados pretendidos pelo 

empreendimento comunitário. No horizonte de tal argumentação está a crença de que os 

padrões de legitimidade normalmente empregados para lastrear o projeto de integração 

estão equivocados (MAJONE, 1998, p.6). Este seria o caso de formulações que levam em 

conta a analogia entre as instituições nacionais e os órgãos da União (alegações que não 

poderiam prosperar dada as particularidades do projeto comunitário), de posicionamentos 

que – inspirados no chamado modelo Westminster – partem do princípio que apenas órgãos 

passíveis de responsabilização direta pelos eleitores são democráticos
222

 (o que ignora a 

importância do checks and balance como aríete da Democracia), de entendimentos que 

atribuem o respeito à vontade nacional – construída no seio de cada sociedade e 

representada por seu respectivo Estado-membro – a tarefa de ser o cerne da legitimidade 

comunitária (algo desafiado pelo combate ao poder de veto estatal nos procedimentos 

institucionais da União), de apontamentos que advogam ser o critério da ação legítima na 

União Europeia o compromisso comunitário de perseguição dos objetivos do Welfare 

State
223

 (MAJONE, 1998, p.6-7). Em uma acepção que seria largamente empregada nos 

debates da área, MAJONE (1996, p.57) sustenta que o empreendimento comunitário deve 

ser visto como uma iniciativa voltada eminentemente à regulação de mercados, não 

fazendo sentido a aplicação dos padrões de legitimidade vistos neste parágrafo. Contudo, 

isto não significa que o risco de ocorrência do déficit democrático na União Europeia seja 

inexistente, mas sim que ele deve ser encarado na chave dos critérios de accountability e 

de legitimidade aplicados a órgãos regulatórios, quais sejam, a eficiência dos resultados 
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 Ao comentar sobre as formulações mais recentes do déficit democrático, BELLAMY (2006, p.742) 

reitera o vigor da concepção aqui explanada: “Since neither their alternatives nor their criticisms appear that 

convincing, the standard version of the EU’s democratic deficit retain their force”.  
222

 Dotando, desta forma, ao Parlamento Europeu o papel de nódulo central da legitimidade democrática no 

processo comunitário.  
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 A sistematização empreendida por Majone é precisa, como demonstram as diferentes oportunidades em 

que uma das formulações aqui descritas foi utilizada para analisar as características dos dispositivos 

normativos dos principais tratados, tarefa realizada no capítulo 2.   
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conquistados e a existência de instrumentos de controle calcados na transparência
224

. Neste 

sentido, portanto, o aumento das competências do Parlamento Europeu faria menos pelo 

combate ao déficit democrático europeu do que a fiscalização, a transparência e o sucesso 

gerencial das ações da Comissão.    

 Para além da compreensão da questão do déficit democrático como um problema da 

regulação de mercados, há um terceiro arcabouço sobre o tema que coloca o debate nos 

termos de uma análise intergovernamental. A posição mais emblemática desta acepção 

afirma que a idéia de déficit democrático é um mito, uma vez que “across nearly every 

measureable dimension, the EU is at least as democratic, and generally more so, than its 

member states” (MORAVCSIK, 2008, p.332). Esta corrente acredita que as características 

típicas de organização internacional do empreendimento, em conjunto com o aval estatal 

na criação e aprofundamento da União, retiram o sentido da busca pela legitimidade 

democrática. Ademais, os principais temas sobre os quais se ocupa o empreendimento 

comunitário não seriam assuntos capazes de mobilizar as atenções do público nacional e 

incitá-los à disputa política, razão do pouco apelo da União junto a diversas populações 

nacionais (MORAVCSIK, 2002, p.615). Da mesma forma como empreendido por Majone, 

há um claro rechaço aos argumentos favoráveis ao déficit democrático, sobretudo às 

concepções que acreditam que a União Europeia a) corresponda a um “super-estado” 

arbitrário, com órgãos insubordinados e arredios a qualquer controle; b) consista em uma 

tecnocracia alijada de identidade com os seus representados; c) desmonta o tradicional 

padrão europeu do Estado como amortizador das desigualdades sociais ao privilegiar as 

pautas econômicas e d) estimula a passividade da sua pretensa base social, enterrando as 

aspirações de uma identidade política comunitária (MORAVCSIK, 2004, p.350-62). De 

todo modo, o posicionamento da corrente intergovernamentalista é claro em não reputar 

um papel primordial à questão do aumento das hipóteses de integração dos cidadãos no 

processo deliberativo do bloco. 

 É interessante notar que as duas abordagens vistas anteriormente não acreditam em 

um papel relevante da participação popular no empreendimento comunitário, abrindo 

espaço para o fortalecimento de concepções em que o resultado final das ações da União se 

sobreponha à forma pela qual tais opções foram definidas. O último dos posicionamentos 

analisados por nós neste trecho da pesquisa não vai neste sentido. Assim, cabe destacar que 
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 Sobre este tema, ver MENY (2002, p.6-7) e WARD (2004, p.5), além de também ser interessante 

acompanhar o desenvolvimento empreendido pelo próprio MAJONE (2000) sobre a ideia de crise de 

credibilidade da experiência comunitária.  
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para percepções filiadas ao primado da democracia deliberativa, o déficit democrático 

representa uma descontinuidade entre as decisões percebidas pela base social como tendo 

sido tomadas institucionalmente e a expectativa desta população de como deveria ser a 

gestação de tais decisões. Este descompasso não diz tanto sobre a correspondência entre a 

vontade popular e o posicionamento oficial, mas reflete a importância da aquiescência da 

população sobre a forma como a opção institucional foi atingida (o que normalmente se 

obtém pela garantia de algum grau de influência popular). Para usarmos um vocábulo 

luhmanniano, a ocorrência desta espécie de legitimação pelo procedimento exige assim a 

eficácia de certos artifícios institucionais – os quais por sua vez são os mecanismos que 

permitiriam a deliberação coletiva e o atrelamento do corpo institucional à opinião pública, 

em um sentido próximo ao normalmente atribuído a Habermas
225

. Ao apresentarem uma 

versão refinada sobre as virtudes da democracia deliberativa na União Europeia, 

FOLLESDAL-HIX (2006, p.547) listam um conjunto de caracteres que devem estar 

presente para ocorrência de um ambiente democrático. Destas, ao menos três vão 

frontalmente de encontro ao cenário advogado por Majone (e, em um certo sentido, 

também por Moravcsik) sobre como se mensuraria o caráter democrático da União: a) a 

perenidade de estrutura e procedimentos institucionais; b) a disputa eleitoral empreendida 

por projetos distintos e c) a existência de canais de deliberação coletiva para a formação da 

opinião pública. Ainda que de forma mais elaborada, este posicionamento aprofunda a 

posição já afirmada na Introdução desta pesquisa sobre o papel da participação cidadã 

como critério para o combate do déficit democrático na União Europeia. Completado o rol 

de formulações pretendido no presente trecho, resta saber com qual formulação de déficit 

democrático o Tratado de Lisboa dialoga mais. 

 

3.3.1 – O diálogo dos dispositivos do Tratado de Lisboa com a diversidade de 

conceitos do déficit democrático 

 

Os anos que decorreram entre o Tratado de Nice (2001), acordo que detalhamos no 

Capítulo 2 deste trabalho, e o Tratado de Lisboa (2009), foco deste estrato específico, 

assistiram a uma série de acontecimentos que merecem registro tendo em vista o escopo de 
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 Ao menos no tocante ao tema da legitimidade, é interessante a possibilidade de discutir a aproximação de 

reflexões díspares (como o pensamento de Jürgen Habermas e as ideias de Niklas Luhmann). Apesar de tal 

oportunidade ser evidente neste trecho do nosso estudo, não faremos tal análise  por conta do corte 

metodológico desta pesquisa. 
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nossa pesquisa. Anexado ao Tratado de Nice, como mencionamos, estava a Declaração 

sobre o Futuro da União, documento que manifestava claramente o desejo, por parte dos 

Estados-membros, de um processo mais amplo e aprofundado sobre o futuro do bloco, por 

meio de um debate que incluísse ainda os parlamentos nacionais e a opinião pública. Em 

dezembro daquele mesmo ano de 2001, a reunião do Conselho Europeu em Laeken 

(Bélgica) debateu e apresentou um método para a efetivação de tal reforma. A proposta era 

convocar um nova Conferência Intergovernamental (CIG) em 2004 que se debruçasse 

sobre alguns temas nevrálgicos, em especial: (a) os limites das competências da União e 

dos Estados-membros, (b) os termos da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, (c) a simplificação dos Tratados, e (d) o papel dos parlamentos nacionais na 

arquitetura europeia. Para preparar a esperada CIG, um grupo composto por representantes 

dos governos, parlamentos nacionais, Parlamento Europeu e Comissão foi estabelecido
226

.  

Participaram, ainda, representantes dos Estados candidatos à adesão ao bloco e de 

organizações da sociedade civil. Esse mesmo grupo encarregou-se da redação do projeto 

do “Tratado que estabelece a Constituição para a Europa”, servindo de base para as 

negociações vindouras.  

Após 16 meses de trabalho, o projeto do Tratado Constitucional  foi apresentado. 

Um acordo sobre o texto foi estabelecido
227

 na sequencia dos trabalhos da CIG e o projeto 

de Constituição foi enviado aos chefes de Estado, que em outubro daquele mesmo ano de 

2004 o assinaram durante uma cerimônia na cidade de Roma. O próximo passo – e último 

antes da entrada em vigor da Constituição Europeia – seria o processo de ratificação por 

parte dos Estados-membros, o qual iria variar de acordo com as características 

constitucionais de cada país.  

Como forma de afirmar o caráter democrático desta nova fase do bloco,  dez 

Estados-membros decidiram convocar referendos para determinar  a conveniência de 

ratificação do tratado proposto. A primeira sociedade a se pronunciar sobre o Tratado 

Constitucional foi a espanhola, que manifestou 72% de apoiso dos que votaram. 

Luxemburgo igualmente obteve uma resposta positiva no referendo popular. No entanto, 

quando a consulta foi realizada na Holanda (1 de junho de 2005) e na França (29 de maio 
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 Esta Convenção era formada por 105 membros, teve sua sessão inaugural realizada no dia 28 de Fevereiro 

de 2002. Tal grupo trabalhava por meio de sessões plenárias mensais com todos os membros presentes e 

buscava consensuar o texto sem necessidade de recorrer a votações.  
227

 Os descontentamentos com o projeto manifestados durante a CIG vieram da Espanha e da Polônia e 

referiam-se aos direitos de voto a seus países no escopo do processo de elaboração legislativa da União 

Europeia, os quais se resolveram com emendas no texto.   
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de 2005) o resultado se opôs frontalmente à adesão dos respectivos países ao texto 

proposto. Para CHALMERS-DAVIS-MONTI (2010, p.38), a rejeição nos dois casos não 

expressava um desacordo com questões legais específicas apresentadas no documento, mas 

sim uma insatisfação generalizada com os rumos e processos mais amplos em marcha no 

seio da União Europeia, tais como o receio sobre a entrada da Turquia e as consequências 

da ampliação do bloco observada no ano anterior
228

. “In short, citizens did not buy into the 

need to create a new form of political community to which they would have loyalty and 

affinity and which had to be democratically regenerated by them”.   

A negativa resultante dos mencionados referendos trazia em si um impasse ao 

processo estabelecido para a ratificação do Tratato Constitucional no ano de 2005.  Mesmo 

que 18 países já tivessem ratificado o documento, seis dos sete Estados-membros que 

faltavam haviam previsto consultas populares e o resultado ainda era pouco previsível, 

com grandes chances de o “não” prevalecer na República Tcheca, Dinamarca, Irlanda, 

Polônia e Reino Unido (CHALMERS; DAVIS; MONTI; 2010). Frente a este cenário, o 

processo de consultas populares foi suspenso e um período de reflexão sobre o futuro do 

bloco foi chamado pelo Conselho Europeu. Em uma tentativa de retomar o processo, 

ocorrida durante 2007, o governo alemão conclamou os Estados-membros a obterem uma 

renovada ação comum antes das eleições para o Parlamento Europeu em 2009, o que 

significaria não uma nova Constituição, mas um Tratado reformador que tivesse como 

ponto de partida o Tratado Constitucional anterior. Após poucos meses de articulação entre 

os governos em um processo coordenado de acerto do documento, o Tratado de Lisboa é 

assinado em 13 de Dezembro de 2007.  

 Apesar de não terem inviabilizado o advento do documento, as turbulências do 

processo de ratificação do Tratado de Lisboa fomentaram a constante lembrança do 

malfadado destino do Tratado Constitucional, algo que só arrefeceu com o resultado 

favorável do segundo referendo irlandês (outubro de 2009) e com a superação das 

exigências finais do governo checo sobre a questão do alcance da Carta de Direitos 

Fundamentais. O fato de a vigência do novo documento ter começado logo em seguida não 

obscureceu as críticas sobre a opção do empreendimento comunitário de tornar a ter suas 

decisões principais tomadas em órgãos de cúpula ao invés de insistir em um procedimento 
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 Em 2004, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Hungria, Eslováquia, Estônia, Letônia, Eslovênia, Malta e 

Chipre foram incorporados ao bloco. Em 2007, houve a ascensão de Romênia e Bulgária ao palco da União 

Europeia. 
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decisório com maior participação popular. A única ressalva a esta análise é o fato de que, 

na maior parte das vezes, os seus partidários partem do pressuposto de que há uma 

identidade plena entre o Tratado de Lisboa e o Tratado Constitucional. Tal percepção não é 

verdadeira como demonstra a ausência no documento de 2009 de diversas disposições que 

estavam presentes no texto constitucional. O rol de previsões nesta situação vai desde 

elementos notadamente relacionados a aparatos identitários (como o reconhecimento do 

hino, da bandeira e até do feriado do bloco europeu) até disposições mais técnicas (como a 

afirmação, no corpo do tratado, da precedência do Direito da União Europeia sobre os 

ordenamentos nacionais), o que denota uma clara distinção de escopo entre as duas 

iniciativas. No que interessa a este estudo, há especialmente uma previsão que merece 

atenção. O atual art.11 do TUE reproduz o mesmo texto previsto na constituição europeia, 

exceto pela retirada da expressão “democracia participativa”
229

. Durante a confecção do 

Tratado Constitucional, definiu-se a importância de uma afirmação mandatória a respeito 

dos direitos participativos dos cidadãos, sobretudo tendo em vista a não aplicação de 

noções deste tipo tanto pela prática das instituições políticas quanto pela pena das decisões 

jurisprudenciais
230

. Como os redatores do Tratado de Lisboa decidiram por não contemplar 

a afirmação do espaço político comunitário como um ambiente marcado pela dimensão 

participativa, resta saber se as interpretações do artigo 11 frente a casos concretos serão 

feitas de modo a garantir aos cidadãos o direito de se fazerem ouvir no processo legislativo 

comunitário. Infelizmente, não há nada que indique tal caminho, o que é uma verdadeira 

derrota para os defensores da importância dos instrumentos de democracia participativa no 

combate ao déficit democrático da União Europeia (CRAIG, 2010, p.70). 
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 “Artigo 11. 

1. As instituições, recorrendo aos meios adequados, dão aos cidadãos e às associações representativas a 

possibilidade de expressarem e partilharem publicamente os seus pontos de vista sobre todos os domínios de 

acção da União. 

2. As instituições estabelecem um diálogo aberto, transparente e regular com as associações representativas 

e com a sociedade civil. 

3. A fim de assegurar a coerência e a transparência das acções da União, a Comissão Europeia procede a 

amplas consultas às partes interessadas. 

4. Um milhão, pelo menos, de cidadãos da União, nacionais de um número significativo de Estados-

Membros, pode tomar a iniciativa de convidar a Comissão Europeia a, no âmbito das suas atribuições, 

apresentar uma proposta adequada em matérias sobre as quais esses cidadãos considerem necessário um acto 

jurídico da União para aplicar os Tratados. 

Os procedimentos e condições para a apresentação de tal iniciativa são estabelecidos nos termos do 

primeiro parágrafo do artigo 24 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”. 
230

 “Their stance was markedly different when the applicant claimed participation rights in the making of 

norms of a legislative nature. The Community courts consistently resisted such claims, denying consultation 

rights unless they were expressly provided by the relevant Treaty article, or by a regulation, directive or 

decision. The Atlanta case is the leading authority” (CRAIG, 2010, p.67-68). 
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 Como não poderia deixar de ser, o Tratado de Lisboa reconfigurou a arquitetura 

jurídica da União Europeia e transformou a realidade comunitária em vários âmbitos. No 

documento, reconheceu-se expressamente a possibilidade de um Estado-membro 

abandonar o empreendimento comunitário, houve a previsão de uma cláusula de 

solidariedade (passível de ser empregada frente à ocorrência de desastres naturais ou atos 

de terrorismo) e, finalmente, ocorreu o reconhecimento da personalidade jurídica da União 

Europeia. O tratado também aprofundou os campos de atuação da União, como 

demonstram a inclusão de um capítulo específico sobre a sensível questão energética na 

Europa, a previsão de incremento nas ações de combate ao crime organizado e a 

estipulação de um embasamento legal para as iniciativas de ajuda humanitária. Dentro dos 

objetivos desta pesquisa, porém, cabe apenas analisar as principais alterações do novo 

marco legal relacionadas ao tema do déficit democrático. Assim, o primeiro aspecto que 

merece menção diz respeito ao papel desempenhado pelo primado dos Direitos Humanos 

na nova ordem jurídica soerguida pelo Tratado de Lisboa. De acordo com as estipulações 

do documento, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia passa a ter o “mesmo 

valor jurídico que os tratados” (art. 6º.1 do TUE), o que gera impactos evidentes de uma 

perspectiva jurídica
231

 e do ponto de vista da organização política
232

. Além disso, a União 

adere à “Convenção Europeia para a proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais” (art. 6º.2) e reconhece o papel do corpo de direitos fundamentais como um 

vetor principiológico da União Europeia. Tendo em mente as pretensões deste trecho da 

nossa pesquisa, as disposições normativas arroladas podem ser entendidas como 

instrumentos para a criação de um aparato de proteção dos direitos fundamentais nos 

mesmos moldes dos verificados nas experiências estatais. Tal iniciativa auxiliaria a 

diminuir o estranhamento das populações nacionais com relação ao esqueleto institucional 

da União. O tratamento dado pelos dispositivos do documento de Lisboa ao tema dos 

direitos fundamentais pode, deste modo, ser identificado como uma ação em prol do 

adensamento da identificação entre a base social e o corpo institucional
233

 – preenchendo 

assim um dos requisitos para o combate ao déficit democrático europeu em sua “standard 

version”.   
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 Além de tornar a Carta juridicamente vinculante para os Estados-membros e a para a própria União, tal 

disposição permite especular sobre o alcance e a função dos protocolos conquistados por Reino Unido e 

Polônia (TOMÁS, 2008, p.123).   
232

 Tal reconhecimento remete automaticamente ao constitucionalismo tradicional. 
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 As reformas institucionais promovidas pelo Tratado de Lisboa também parecem 

dialogar com a versão tradicional do déficit democrático. Assim, cabe destacar que de 

acordo com o conjunto normativo atualmente vigente, foram diminuídas as hipóteses em 

que o Conselho toma suas decisões exclusivamente por consenso, além de estar previsto 

um sistema de dupla maioria – a funcionar em 2014 – em que suas votações só atingiriam a 

aprovação se confirmadas por, no mínimo, 55% dos votos dos Estados-membros que 

representem ao menos 65% da população total. Além disso, o Parlamento Europeu teve 

seus poderes mais uma vez alargados, tendo em vista as competências expandidas do agora 

nomeado “processo legislativo ordinário” e o papel protagônico na definição dos 

presidentes da Comissão
234

. Considerando a evolução deste trabalho desde o seu início, 

não é preciso uma análise depurada para notar que as recorrentes medidas de 

fortalecimento do órgão parlamentar e as ações de restrição da ação estatal no Conselho 

correspondem a recursos antigos de combate ao déficit democrático. Este não é o caso, por 

exemplo, disposição contemplada pelo art.11.4 do Tratado de Lisboa, em que se estabelece 

a possibilidade de os cidadãos “convidarem” a Comissão para apresentarem uma proposta 

sobre determinado tema. Objeto de intensa controvérsia em seu processo de 

regulamentação, tal previsão descortina uma interessante perspectiva para o combate ao 

déficit democrático, já que concede às populações nacionais uma nítida via de participação. 

Este tipo de iniciativa favorece o advento de um espaço público maduro, adensando a 

legitimidade do corpo institucional correspondente. 

 Finalmente, há de se falar sobre a inovação mais controversa do Tratado de Lisboa 

na busca pela promoção de uma União com maior carga democrática. Trata-se da previsão 

que atribui um novo papel aos parlamentos nacionais dentro do organograma 

comunitário
235

. De acordo com o novo regime jurídico, é estruturado um mecanismo no 
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 Para uma abordagem mais detalhada da roupagem atual do sistema institucional da União Europeia, ver 

SANTA MARIA (2008, p.205-226). 
235

 “Artigo 12. 

Os Parlamentos nacionais contribuem ativamente para o bom funcionamento da União: 

a) Sendo informados pelas instituições da União e notificados dos projetos de atos legislativos da União, de 

acordo com o Protocolo relativo ao papel dos Parlamentos nacionais na União Europeia; 

b) Garantindo o respeito pelo princípio da subsidiariedade, de acordo com os procedimentos previstos no 

Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade; 

c) Participando, no âmbito do espaço de liberdade, segurança e justiça, nos mecanismos de avaliação da 

execução das políticas da União dentro desse mesmo espaço, nos termos do artigo 70. o do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, e sendo associados ao controlo político da Europol e à avaliação das 

atividades da Eurojust, nos termos dos artigos 88 e 85 do referido Tratado; 

d) Participando nos processos de revisão dos Tratados, nos termos do artigo 48 do presente Tratado; 

e) Sendo informados dos pedidos de adesão à União, nos termos do artigo 49 do presente Tratado; 
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qual os órgãos parlamentares dos Estados-membros influenciam o procedimento 

legislativo comunitário. Consubstanciando um verdadeiro sistema de “yellow cards” 

(FOLLESDAL; HIX, 2006, p.554), a possibilidade de pronunciamento dos parlamentos 

ainda na fase de confecção normativa pode ser entendido de duas formas distintas, dentro 

do escopo desta pesquisa. Em uma primeira acepção, a possibilidade da ação dos 

parlamentos nacionais seria bem-vinda, na medida em que expressa mais um canal da 

participação popular (ainda que pela via indireta) – aproximando as instituições da União 

Europeia e a base social. Por outro lado, “introduz-se, nas engrenagens institucionais da 

União, mais um ator estatal, ao lado do já hipertrofiado poder do Conselho, reforçando-se, 

portanto, a lógica intergovernamental em detrimento da supranacional” (MEDEIROS, 

2008, p.62). Como notado por ocasião do capítulo 2 da nossa pesquisa, o favorecimento do 

intergovernamentalismo não tende a fortalecer a democracia continental, ao menos na 

acepção aqui adotada.  

 A imprecisão sobre a real valia do mecanismo transcrito no parágrafo anterior 

emblematiza a utilidade do próprio Tratado de Lisboa no tocante ao fortalecimento de uma 

madura esfera pública continental. As distintas formulações da noção de déficit 

democrático utilizadas pelo tratado enfraquecem a eficácia do fenômeno jurídico como 

instrumento de promoção da democracia regional. O documento de 2009 corresponde, 

quanto ao tema aqui analisado, a uma insuficiente empreitada:  

  

Neste sentido, o Tratado de Lisboa vai efetivamente em direções 

opostas. Poderíamos dizer que tal ambiguidade – que se adensa 

com o novo figurino – torna o paradoxo comunitário ainda mais 

obscuro. Perante esta solução (que constituiu o compromisso 

possível, segundo a esperada lógica do mínimo denominador 

comum), impõe-se todavia perguntar até que ponto será possível 

sustentar o elevado patamar de integração econômica e 

monetária já alcançado, com um nível muito mais fraco de 

integração política (LOBO-FERNANDES, 2010, p141-42). 

  

Assim sendo, é possível concluir que o Direito da União Europeia – ainda que seja 

um instrumento valioso no combate ao déficit democrático do empreendimento 

comunitário – não consegue articular um conjunto sistêmico de medidas fomentadoras da 

participação cidadã na contemporaneidade. Tal situação demonstra a magnitude dos 

desafios do projeto de integração europeu na afirmação da sua legitimidade. 

                                                                                                                                                    
f) Participando na cooperação interparlamentar entre os Parlamentos nacionais e com o Parlamento Europeu, 

nos termos do Protocolo relativo ao papel dos Parlamentos nacionais na União Europeia”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

 

A metamorfose experimentada pelo continente europeu ao longo das últimas seis 

ou sete décadas é impressionante não apenas por corporificar um variado rol de alterações 

sociais, econômicas, políticas e culturais, mas também por ter ocorrido de forma pacífica. 

É conhecido o cenário desolador da Europa ao término da 2ª Guerra, caracterizado pela 

total desarticulação de diversas sociedades nacionais e pela ausência de perspectivas que 

indicassem um futuro de prosperidade ou mesmo de segurança. Indubitavelmente, um dos 

principais artifícios que permitiu à Europa se distanciar de tal contexto foi o sucesso do 

projeto de integração do continente. A atual União Europeia corresponde a um amplo e 

complexo corpo institucional, responsável pela articulação do interesse público regional e 

pela integração dos mercados da maior parte da Europa, congregando 27 Estados por meio 

da acessão voluntária e sem a necessidade de conflito. Independentemente do critério 

utilizado para mensuração desta jornada, as conquistas do empreendimento comunitário 

são inéditas e impactantes, o que por si só já tornaria o Regionalismo Europeu uma 

cativante área de estudo.    

A velocidade e a magnitude das transformações ocorridas durante o período em que 

esta pesquisa foi realizada fazem jus ao dinamismo da História recente do continente. Em 

um intervalo de poucos anos, a expectativa da vigência de um novo tratado da União 

Europeia (em vigor a partir de 1º de dezembro de 2009) cedeu lugar a um pessimismo 

generalizado frente ao futuro incerto dos destinos dos Estados-membros e do próprio 

empreendimento comunitário. A Europa plural e democrática pretendida pelo Tratado de 

Lisboa não se aproxima da realidade convulsionada e fragmentada verificável poucos 

meses depois. Não que a navegação em tormentas seja uma novidade para o 

empreendimento europeu, sobrevivente ao imobilismo da “crise da cadeira vazia” 

patrocinada pela França gaullista, às dificuldades da incorporação massiva dos membros 

do Leste Europeu e ao recente fracasso da empreitada constitucional, entre tantos outros 

contratempos. Porém, os atuais desafios aparentam ser de outra monta, como demonstra o 

fato de os dois frutos mais emblemáticos da convergência europeia da segunda metade do 

século XX – a moeda única e o Espaço Schengen – terem sido colocados em xeque. 

Eventos recentes como as iniciativas do Estado francês de forçar o retorno de imigrantes 

romenos e búlgaros, a retomada do controle de passaportes nos postos de fronteira 
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dinamarqueses e o impasse na estação ferroviária de Ventimiglia (em que refugiados 

tunisianos com vistos de moradia italianos não conseguiam ingressar no território da 

França) fomentaram debates sobre a conveniência da manutenção da livre-circulação. 

Paralelamente, a espiral de aprofundamento dos problemas relacionados às dívidas 

públicas nacionais levava à proliferação dos questionamentos sobre a exclusão grega da 

União Monetária ou mesmo sobre o eventual fim do Euro. Essencialmente por conta da 

preconização comunitária de medidas de arrocho fiscal por parte dos governos nacionais e 

pela postura errática dos representantes da União Europeia na busca de uma resposta 

rápida e efetiva aos problemas financeiros, eclodiram protestos de grandes proporções em 

diversos países do continente. Portanto, a recente proliferação de manifestações em várias 

partes da Europa expressa, entre outras questões, o descontentamento não só com as 

medidas impopulares adotadas pelos agentes responsáveis pela condução do bloco, mas, de 

forma mais ampla, contra o próprio processo decisório – pouco transparente, com baixas 

instâncias de participação popular e com problemas de legitimidade. Frente a tal realidade, 

a crença em um bem sucedido projeto continental de estruturação político-econômica é 

enfraquecida e se esvai o mote de uma Europa unida na diversidade. 

Neste contexto, não é difícil rememorar a conhecida imagem do “rapto de Europa”. 

Segundo a lenda da Antiguidade grega, Zeus se encantou pela bela princesa de Tiro, 

chamada Europa. Ciente do afeto da jovem pelos mais diversos animais e almejando 

seduzi-la, o deus grego se transmutou em um portentoso touro branco. Europa, ao avistar o 

belo animal durante seu costumeiro passeio praiano, aproximou-se do touro e notou sua 

mansidão. Confiante, a princesa fenícia subiu ao dorso do bovino, sendo surpreendida pela 

velocidade imediata que o touro passou a desenvolver rumo às águas. Cruzando o mar em 

intenso ritmo, o animal e sua perplexa amada chegaram até a ilha de Creta, onde Zeus 

revelou à princesa sua forma humana e regalou-lhe uma nova terra. Como metáfora, a 

historieta grega pode ser usada na contemporaneidade para emblematizar uma Europa em 

perigo, que é levada à força para além das suas origens e do seu tranquilo futuro. Contudo, 

ao menos no que toca a esta pesquisa, a antiga lenda também pode servir a outro fim. 

Como não poderia deixar de ser, o caleidoscópio de representações artísticas do mito 

fundador do continente é exuberante. O seiscentista pintor flamenco Peter Rubens, por 

exemplo, retratou em cores vibrantes a tensão e o desespero do momento do rapto, com a 

princesa contorcida em direção ao seu alarmado séquito e o resoluto touro avançando sobre 

o mar. Séculos antes, o poeta romano Ovídio já havia feito um detalhado relato sobre as 
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circunstâncias do encontro de Zeus e Europa, mas sem trabalhar as questões conflitivas ou 

emotivas. Em 1495, por seu turno, o artista florentino Giovanni Rustici esculpiu o episódio 

em imagens tenras, com Europa tranquilamente acomodada durante a fuga e trocando 

carícias com o touro. Pintores, poetas e escultores utilizam os respectivos repertórios 

técnicos para melhor representar suas percepções sobre determinado mote, por vezes 

jogando luzes sobre aspectos previamente ignorados ou até enriquecendo a depreensão do 

tema escolhido por meio de uma interpretação controversa. 

Guardadas as ressalvas inerentes ao exercício alegórico, o tema do déficit 

democrático da União Europeia é, analogamente à lenda do rapto de Europa, passível de 

múltiplos recortes e enfoques. Sociólogos, historiadores e filósofos, por exemplo, aplicam 

seus respectivos paradigmas científicos na tentativa de compreensão do fenômeno. Os 

resultados de tais empreitadas tornam possível o advento de interpretações e hipóteses 

sobre o tema, além de eventualmente demonstrarem o compartilhamento de entendimentos, 

corrigirem posicionamentos prévios ou instalarem debates teóricos. Visando enriquecer 

esta plêiade de análises e contribuir para o desenvolvimento da reflexão sobre o problema 

da democracia nas instituições comunitárias, esta pesquisa lidou com os aspectos jurídicos 

das limitações democráticas da União Europeia. Finda a jornada aqui proposta, urge fazer 

alguns apontamentos derradeiros sobre de que modo uma abordagem calcada na Ciência 

do Direito auxilia o corpo de esforços teóricos voltados à depreensão do déficit 

democrático. 

 O exame empreendido no capítulo 1 deste estudo evidenciou o modo como a 

expansão do alcance das normas jurídicas do projeto de integração e o gradual 

adensamento do enforcement de tais dispositivos possibilitaram o soerguimento de uma 

arquitetura institucional sem paralelos. Mais que isso, foi o desenvolvimento do Direito 

Comunitário Europeu que criou as condições para o advento do déficit democrático 

existente no bloco. Esta afirmação é corroborada pelo acompanhamento dos principais 

tratados da marcha comunitária no Velho Continente, iniciativa que deixa patente o fato de 

o procedimento decisório do projeto continental nunca ter sido caracterizado por ser 

eminentemente participativo. Apesar dos paulatinos esforços para fortalecer o caráter 

democrático do decision-making process, os entes estatais tradicionalmente exerceram o 

papel de senhores das decisões relevantes do projeto – algo completamente compreensível 

nas décadas iniciais de uma empreitada originalmente econômica, mas que deveria ter sido 

satisfatoriamente corrigido ao longo da evolução do bloco. Pouco afeita à influência 
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cidadã, esta gestação das opções, decisões e normas jurídicas é viabilizada por uma 

roupagem técnica fornecida pelo Direito Comunitário. Os ritos, procedimentos e 

organogramas institucionais esculpidos pelo ordenamento do bloco não apresentam feições 

animadoras quando vislumbrados pela ótica da questão democrática, como visto no 

capítulo 2 deste estudo. Porém, o fenômeno jurídico não apenas viabiliza a tomada de 

decisões pouco participativa, como também permite que estas opções não democráticas 

tenham imperatividade. Assim, a potestas inerente ao Direito garante a eficácia de tais 

normas e decisões na realidade continental, o que, de uma perspectiva da Filosofia 

Jurídica, desafia o fundamental aspecto da presunção do consenso de terceiros como 

condição do cometimento normativo. Tal situação, obviamente, auxilia a aprofundar o 

afastamento entre base social e União Europeia. De modo mais claro, pode-se dizer que a 

dinâmica comunitária (em que decisões políticas tomadas em um processo de cunho 

intergovernamental interferem diretamente no cotidiano das sociedades graças à atuação de 

um direito supranacional) gera um descompasso evidente entre o conjunto de cidadãos e as 

instituições do bloco – levando a outro patamar o debate sobre a legitimidade do 

empreendimento integrativo. Vale apontar, contudo, que ainda são parcos os estudos que 

discutem tal conjuntura, havendo diversos assuntos promissores ainda sem uma variedade 

de análises, como por exemplo a questão do papel do rol principiológico do Direito da 

União Europeia nas limitações democráticas do projeto ou o tema da estrutura do 

ordenamento comunitário como elemento promotor do déficit democrático (algo discutido 

por nós no item inicial do capítulo 3 desta obra).  

 Se o Direito é uma força poderosa na criação das condições propiciadoras do déficit 

democrático na União Europeia, a utilização tecnológica do seu aparato dogmático permite 

tentar convertê-lo em instrumento de promoção da democracia no regionalismo europeu. É 

dentro deste marco que deve ser compreendida a principal iniciativa em décadas de 

conectar os indivíduos ao empreendimento comunitário: a cidadania europeia. Analisado 

no capítulo 3 em suas diversas facetas, tal tema apresenta ainda hoje sua centelha 

transformadora, essencialmente frente aos debates sobre uma mais incisiva atuação 

comunitária nas questões de política social. Não são poucos os pontos de contato entre o 

tratamento da questão da cidadania e a segunda das iniciativas de ataque ao déficit 

democrático mencionadas por nós no mesmo capítulo, qual seja, o conjunto de inovações 

trazidas pelo Tratado de Lisboa. Como visto, o Tratado de Lisboa propõe o aumento da 

participação cidadã no empreendimento comunitário em diversas frentes, algo 
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demonstrado pela emblemática previsão de projetos legislativos de iniciativa popular. 

Tanto os desdobramentos da noção de cidadania europeia quanto as inovações pretendidas 

pelo novo tratado fornecem perspectivas interessantes para a questão do lastro democrático 

da União – já que há uma clara tentativa de soerguimento de um espectro político de 

dimensões continentais, estruturado na participação cidadã e pavimentado pelo fenômeno 

jurídico comunitário. Em última instância, tal renovação traz consequências para a 

discussão sobre uma pretensa alteração do conteúdo material da noção de legitimidade 

aplicável à União. 

 O debate sobre a contribuição que o fenômeno jurídico pode fornecer ao combate 

contra o déficit democrático da União Europeia – e ao tema da legitimidade do 

empreendimento comunitário – merece uma especial atenção no contexto atual, em que já 

se organiza um novo marco jurídico da integração continental. O que pode ser vislumbrado 

no horizonte, contudo, é a configuração de um novo tratado com viés marcadamente 

econômico, caracterizado por disposições sobre restrições orçamentárias e limites ao 

endividamento público. Não nos parece um problema em si a discussão sobre o 

aprofundamento dos mecanismos de controle fiscal dos Estados-membros, sobretudo na 

dramática situação em que boa parte do bloco se encontra, porém é uma oportunidade 

perdida reestruturar o esteio jurídico da União sem atacar temas centrais para a 

participação cidadã no jogo político comunitário, como uma eventual previsão sobre a 

eleição direta do presidente da Comissão Europeia ou então uma reforma no procedimento 

legislativo que finalmente promovesse a maioridade institucional do Parlamento Europeu. 

 Mesmo frente às previsões de um futuro pouco animador, o projeto comunitário 

não deve se curvar ao arrefecimento, entre outros motivos, pelo seu potencial 

transformador da experiência política hodierna. Sem sombra de dúvidas, não há qualquer 

iniciativa atual de remoçamento da atividade política que se aproxime da pretensão 

europeia de organização de um espaço público continental. A servir de consolo frente à 

vigência de tempos sombrios, cabe lembrar que os tratados constitutivos não foram 

originalmente pensados com o escopo de somar virtudes, mas sim de vencer as fraquezas 

comungadas pelas sociedades do pós-guerra. Ademais, os rumos da integração continental 

sempre correram sob o signo da incerteza, não sendo a desconfortável situação atual 

propriamente uma novidade. Aqui, uma remissão literária derradeira: ao ser convidado, em 

Dom Casmurro, para acudir à embarcação que levaria Bentinho à Europa, José Dias 

responde já estar com idade avançada, próximo de ir para a “outra” Europa – a “eterna”. 
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Fica claro pelas virtudes arroladas nesta pesquisa, que o belo projeto comunitário do Velho 

Continente deve ainda ter um longo percurso antes de integrar a Europa “eterna” de que 

nos fala a personagem machadiana.  
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Apêndice 1 

 

Entrevista 

 

Entrevista realizada com a eurodeputada eleita Ana Miranda, na sede do Parlamento 

Europeu em Bruxelas (Bélgica), no dia 4 de outubro de 2010. Este excerto serve 

essencialmente como material de apoio ao texto principal. As eventuais remissões a 

qualquer dado deste item estão expressamente descritas no texto.   

 

Ana Miranda é formada em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela 

(Espanha) e especialista em Direito Comunitário e Internacional da Universidade Católica 

Louvian (Bélgica). Entre 1999 e 2004, Ana Miranda foi assessora técnica no Gabinete da 

liderança do Bloco Nacionalista Galego (BNG) no Parlamento Europeu. Desde 2005 ocupa 

papel de destaque no BNG, especialmente no tocante às relações internacionais do partido. 

Foi eleita pelo BNG e seu mandato teve início em 2011.  

 

  

1) Em linhas gerais, como é o trabalho de um parlamentar europeu? 

Vou responder a esta pergunta a partir de um ponto de vista específico, que é uma 

perspectiva nacionalista democrática e de esquerda. Faço parte do quarto maior grupo de 

deputados do Parlamento, um grupo que congrega verdes e nacionalistas, que é a Aliança 

Livre Europeia, com 65 deputadas e deputados. O trabalho é muito dinâmico e está em 

relação continua com a nossa circunscrição, nossos cidadãos e nossos eleitores. Nosso 

papel é apresentar alternativas ao status quo, o que do meu ponto de vista – que é um ponto 

de vista nacionalista e de esquerda – significa tentar se colocar ao largo das maiorias que 

são formadas normalmente pelos social-democratas e pelos conservadores. Nós, junto com 

os socialistas, parte do grupo liberal e da Esquerda Unida Europeia podemos, 

eventualmente, ganhar as votações dessa Câmara. Então o trabalho possui também um 

componente de articulação junto aos outros grupos ideológicos. Assim, no tocante a certos 

campos temáticos, tais como Diretiva do Retorno e diretivas fiscais, entre outros, é 

possível ganhar as votações.  



208 

 

 

 

O trabalho de uma eurodeputada originária da Galícia, como é o meu caso, tem 

relação direta com os setores (da vida dos cidadãos) que estão sendo influenciados pela 

União Europeia. Tem relação com as temáticas dessas pessoas e com a influência que o 

Direito Europeu tem nas nossas vidas – cerca de 80 por cento da legislação que incide na 

nossa vida (de um galego, de um português, de um extremenho) é de origem comunitária. 

No caso da Galícia, especificamente isto se reflete em temas como a Pesca, a Agricultura e 

as questões relativas à política industrial. Há um veto para evitar a construção civil naval, 

por exemplo, que remonta a Bruxelas. Então, nós temos que explicar aos cidadãos o quê 

aqui se decide e propor alternativas a determinadas situações, e não negar ou reputar a 

União Europeia como “má”, pois há uma tendência dos movimentos das nações sem 

Estados a negar essa Europa atual. Nós tentamos ver por uma perspectiva positiva: a 

Europa não está bem concebida e temos que ser críticos, mas somos europeus. E há que 

reivindicar o papel de europeus. Assim, meu trabalho consiste em promover a ligação com 

a sociedade civil, com os setores produtivos, com imprensa, com grupos de trabalho e, a 

partir disso, planejar iniciativas parlamentárias. Esses contatos com a base social são 

importantes porque, no nosso caso, estamos a dois mil quilômetros (dos eleitores). 

 

 

2) Como é possível enxergar o processo comunitário de uma perspectiva histórica, 

levando-se em conta sua origem, seu percurso e seu destino? 

 A Europa comunitária inicia-se em um momento histórico em que é muito 

importante a busca da paz após duas guerras mundiais. Ela nasce em um momento em que 

é importante um projeto de aproximação política e econômica. Nesse sentido, há um 

sucesso inegável que é o fato de a Europa nunca ter tido tanto tempo de paz em sua história 

durante vinte séculos. Aí há um êxito inegável. Já a ideia de uma Europa federal teve um 

certo êxito valorativo mas é um fracasso desde o ponto de vista político, sobretudo 

atualmente. Primeiro porque o federalismo não pode ser conseguido neste modelo atual. 

Um federalismo em que o Conselho tenha sempre a primazia de ter a última decisão – e 

logo, um papel predominante – ainda que tenhamos experimentado uma ascensão do papel 

do Parlamento, com o grande aumento de competências que, de fato, cresceram 

muitíssimo. Porém a última decisão ainda cabe ao Conselho. Nesse sentido somos muito 

críticos, todos nós da Aliança Livre Europeia, sobre o modo decisório europeu.  
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No plano político, houve um grande avanço nos anos 1990 e no fim dos anos 1980 

pela Europa política. Em 1979 já havíamos tido o primeiro Parlamento (eleito diretamente) 

e depois houve o aumento de poderes da Comissão, mas desde então ocorreu um 

estancamento político muito grande porque não há reformas profundas do que seria o papel 

da unanimidade no Conselho, por exemplo. Para um projeto realmente democrático de 

Europa deve haver maiores poderes para a Comissão, como um Executivo, e maiores 

poderes para o Parlamento, como um Legislativo. E o Conselho tem que passar a ser uma 

segunda câmara e não, como ocorre atualmente, de ser o grande decisor.  

Temos atualmente o caso dos romenos
236

 que é um desafio claro a esta estrutura 

atual. Outra análise possível é de que desde o tratado de Maastricht (1992), a Europa tem 

caminhado por uma trilha economicista, de livre comércio e de livre mercado. E aqui não 

falo como política, membro de um partido de esquerda, nacionalista e identitário, mas sim 

como cidadã comum: as pessoas percebem a Europa, percebem o Euro, percebem a 

abolição das fronteiras, mas percebem também que antes havia um comércio de vizinhança 

na Catalunha, na Galícia ou na Bretanha, que agora é feito, por exemplo, por 

transnacionais alemãs. Aí tem que ser pensadas, paralelamente, medidas de 

desenvolvimento local, de desenvolvimento regional. Outro ponto importante, ainda mais 

no contexto atual do Tratado de Lisboa, diz respeito à liberalização de serviços públicos, 

que não são propriamente públicos (uma vez que são prestados por empresas privadas), 

mas são serviços universais. Veja o caso da Diretiva de Serviço Postais, uma medida 

tipicamente economicista.  

Assim, é necessária uma aposta mais política, apesar de a aprovação do próprio 

Tratado de Lisboa – do ponto de vista das nações sem Estado isso é alarmante – ter sido 

controversa no tocante à Irlanda. Onde já se viu semelhante coisa? Que se repita um 

referendo cujo resultado seja desfavorável? Como a Europa vai ser democrática? E o 

problema é a própria postura dos Estados (no tocante ao aprofundamento do processo de 

democratização europeu) que querem continuar mandando e acabam afastando o cidadão, 

privilegiando essa acepção mais economicista.     

  

        

                                                 
236

 No segundo semestre de 2010 houve uma grande mobilização da Opinião Pública Européia com relação 

às práticas do governo francês de promover o retorno forçado de imigrantes romenos e búlgaros identificados 

como ciganos. 
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3) Qual a sua opinião sobre o papel do Parlamento ao longo do processo de 

desenvolvimento europeu e de fortalecimento comunitário?  

  O papel do Parlamento foi muito importante. No início era uma câmara quase sem 

poderes e as primeiras eleições com sufrágio universal só foram em 1979. Para nós essa 

questão só passa a fazer sentido em 1989, com a primeira eleição após a entrada espanhola 

em 1986. E o Parlamento Europeu é uma esperança única para os povos europeus pois é 

uma instituição em que podemos participar, em que podemos escolher, em que podemos 

decidir sem que nosso Estado impeça. No nosso caso, por exemplo, o governo espanhol 

impede que participamos – os galegos, os catalães, os bascos – dos conselhos europeus 

como, por exemplo, do Conselho Europeu da Pesca. Ora, a Galícia representa 90% da frota 

pesqueira europeia e da frota espanhola. A Galícia é a potência pesqueira mais importante 

da Europa, em capturas, em pesca de cobertura, em pesca de profundidade e também em 

transformações de produtos, em conserva e em congelados. Somos a primeira potência em 

barcos, a primeira potência em praticamente tudo, mas não decidimos nada, quem fala por 

nós é o Estado (espanhol) com uma posição única, que ainda tem que lidar com a pesca 

mediterrânea, com a pesca das Canárias, com a pesca de Andaluzia. Assim, mesmo sendo a 

questão da Pesca importantíssima para a Galícia, não falam de nós, ou melhor, falam muito 

pouco. O ideal seria que nós (os galegos) falássemos por nós mesmos. Temos aqui o meu 

companheiro escocês e minha companheira flamenca e são escoceses e flamencos que vão 

ao Conselho falar de pescas e de temas relacionados à identidade linguística, 

respectivamente. Um deputado escocês vai ao Conselho Europeu, quer dizer, ele não, mas 

o seu governo regional vai ao Conselho Europeu, sob a representação do Reino Unido, e a 

representação do Reino Unido deixa que os escoceses participem em um tema de maior 

interesse da sua região. Há um acordo institucional, um acordo protocolar nesse sentido. 

Nós não podemos ir: os catalães não podem ir nas questões relacionadas à questão 

industrial, os bascos também não podem ir. Ou seja, as nações sem Estado não têm acesso 

ao Conselho Europeu para tratar dos nossos problemas.                    

 Nessa visão, o Parlamento é a única instituição que pode ter representantes de 

diversos matizes políticos, forças transformadoras, identitárias, nacionalistas, etc. Assim, é 

o espaço propício para que se possa interferir em algo em Bruxelas, interferir em algo na 

União Europeia, já que a Comissão não nos escuta. Outro exemplo de como não precisam 

do consentimento popular para tomar decisões importantes é no tocante à questão agrária. 

A Galícia é a primeira potência da Espanha em produção de leite e derivados lácteos. Mas 
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como a Espanha entra mais tarde na Comunidade Europeia, mais tarde do que França e 

mais tarde do que o Reino Unido, por exemplo, apenas nos sobram os restos tanto da 

política pesqueira comum quanto da política agrária comum. Apenas nos restam acordos 

menores de produção, a tal ponto que se os produtores galegos produzem mais leite, nos 

dizem “não, não, já se produz muito, há excesso de leite na Europa! Há de se baixar a 

produção!” Sim, mas a vaca não tem ideia a quantas anda a produção do continente. Então, 

temos que vender vacas, matá-las, transformar (a produção), fazer investimentos e mesmo 

assim os preços caem: o setor fica todo em ruínas, em falência total. Assim, a Galícia (e 

outras nações sem Estado) é muito cética com relação ao que significa Bruxelas. Por um 

lado, admira Bruxelas porque Bruxelas pode, por exemplo, paralisar um projeto estatal 

hidroelétrico, pode ajudar na questão dos espaços naturais, pode ajudar no tema das 

fronteiras e no tema do euro como moeda única. Mas, por outro lado, vê os seus limites.               

 

 

4) Quais são as características do seu grupo parlamentário? Como ele contribui para 

a dinâmica do Parlamento Europeu? 

 O nosso bloco é composto pelo Bloco Nacionalista Galego e pelos republicanos da 

Catalunha (que têm uma cadeira que será a cadeira do Bloco Nacionalista Galego). Há 

também o Euskadi (grupo nacionalista basco) que têm dois deputados. Temos também o 

partido galês – com uma deputada – e o NVA (Nova Aliança Flamenca) de Flandres, um 

partido relativamente novo que aglutina a centro-esquerda flamenca e que conseguiu, nas 

recentes eleições federais da Bélgica, 29% dos votos em todo o Estado belga
237

. Eles que 

estão negociando, junto com o partido socialista, um novo governo na Bélgica. Um partido 

nacionalista está negociando como será e se haverá (a composição de) um novo governo 

federal na Bélgica! Há também o deputado corso e a deputada Tatiana Zdanoka, que é a 

deputada que representa as minorias russas da Letônia – um país profundamente fechado, 

com transformações democráticas apenas após a sua entrada na União Europeia. Os 

cidadãos de origem russa, por exemplo, não tinham passaporte, e a deputada liderou uma 

grande campanha para que eles tivessem direito ao passaporte letão. Eles não eram 

                                                 
237

 Em junho de 2010, o partido “Nova Aliança Flamenga” (PNV), liderado por Bart De Wever, elegeu  27 

dos 150 deputados do Parlamento belga. O PNV obteve 29% dos votos nas seis assembléias das 

circunscrições de Flandres, tornando-se assim na primeira força política da região em que vive cerca de 60% 

da população belga. Na Valônia, o Partido Socialista foi o mais votado, com cerca de 30% dos votos. 

Informações disponíveis em http://www.portugues.rfi.fr/europa/20100614-separatistas-tem-vitoria-historica-

na-belgica e consultadas em novembro de 2010. 

http://www.portugues.rfi.fr/europa/20100614-separatistas-tem-vitoria-historica-na-belgica
http://www.portugues.rfi.fr/europa/20100614-separatistas-tem-vitoria-historica-na-belgica
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considerados cidadãos! Veja bem, minorias dentro da Europa que não eram consideradas 

compostas por cidadãos.  

Nós (o projeto político da Aliança da Europa Livre) representamos uma tentativa 

de dar voz a essas minorias já que temos (no Parlamento Europeu) uma competência 

legislativa e um alcance que não existe na Catalunha, em Flandres, na Escócia, em Gales, 

na Galícia ou no País Basco. Temos uma certa coesão de atuação legislativa, ainda que não 

seja a ideal. Além dessa aproximação temos similaridades com (os representantes de) 

diversas outras regiões, como as francesas e belgas, além de claro, com as minorias em 

qualquer grau, étnicas, culturais, geográficas (como podem ser, por exemplo, os frísios
238

). 

É importante para esses povos terem representantes, terem eurodeputados, sobretudo em 

temas como línguas, ordenamento territorial, setores produtivos, políticas sociais e meio 

ambiente
239

. 

 

 

5) Qual a sua percepção sobre a organização do cenário político europeu e do próprio 

Parlamento em grandes famílias ideológicas? 

 Antes de tudo é importante notar que as grandes famílias estão interessadas que os 

pequenos grupos não tenham representação. Por exemplo, eles endossam critérios muito 

difíceis para que os partidos nacionalistas possam constituir grupos parlamentários. Por 

isso que não temos um grupo próprio. Eles sempre apoiaram regras difíceis de serem 

cumpridas como, por exemplo, “votação representativa em até 7 Estados membros” ou “ 

5% dos votos”. Foi por isso que, em 1999, começamos a nos reunir em um grupo que era 

uma espécie de conglomerado, um verdadeiro partido arco-íris, enfim, um grupo 

multicolor. Desde 1999 começamos a nos organizar como uma família política, como um 

partido político europeu – hoje há 8 dessas famílias na Europa. Foi quando conseguimos 

viabilidade, graças à aproximação com o Partido Verde. Foi uma estratégia interessante 

porque partilhamos posições e, apesar de algumas pequenas divergências, somos uma 

minoria com muitos pontos e políticas em comum. Mas, claro, tomamos esse caminho 

porque esta é a única maneira de conseguir estar aqui – e, óbvio, preferiríamos estar mais 

livres. Mais livres não apenas das amarras impostas pela (dinâmica parlamentar) maioria-

minoria, mas sobretudo de uma tendência de reproduzir (no Parlamento Europeu) a 
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 Grupo étnico que habita o norte da Holanda. 
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 Para uma melhor compreensão dos desafios envolvendo as nações sem Estado no âmbito da União 

Europeia, ver MACCORMICK (2005).  



213 

 

 

 

vocação ao bipartidarismo típica de algumas cenas políticas nacionais. Ocorre que, como 

temos liberdade de voto nesse Parlamento e podemos votar com outros grupos políticos, às 

vezes votamos com uma parte do Partido Socialista Europeu (como, por exemplo, os 

parlamentares socialistas provenientes da Suécia) ou com uma parte da Esquerda Unida 

Europeia, pois temos alguns objetivos em comum. Mas quando se trata de temas nacionais, 

como as línguas, aí já é diferente. Enfim, este é o sistema que nos hão dado e temos muito 

pouco a fazer para alterá-lo, infelizmente. Mas tentamos superar as limitações por meio de 

alianças não-escritas com outras forças progressistas.     

 

 

6) Na sua opinião há um distanciamento entre os cidadãos e as instituições 

Europeias?       

 Completamente. Há esse distanciamento evidente. No tocante ao Parlamento, por 

exemplo, os cidadãos normalmente nem sabem quem são os seus representantes. De modo 

geral, o cidadão comum acha que Bruxelas é um ente abstrato, um OVNI, um objeto 

político não identificado, algo que está longe na Bélgica, que decide sobre a minha vida e o 

que eu não posso controlar. O que eu tento explicar em minhas campanhas é que os órgãos 

comunitários são muito importantes, que o Parlamento, por exemplo, tem força, que aqui 

se pode fazer e decidir coisas, que uma emenda em um orçamento pode modificar um tema 

de interesse coletivo. A verdade é que não há uma estratégia sólida por parte da União 

Europeia para chegar até o cidadão. O procedimento decisório é muito, mas muito afastado 

dos cidadãos. Em parte a culpa é dos Estados, não é só do projeto comunitário, é também 

dos Estados. Em verdade, não interessa a construção, para os Estados, de um modelo 

verdadeiramente democrático e “federalista”.          

 

 

7) Para tentar combater esse fenômeno, que a doutrina tem chamado de “déficit 

democrático”, há transformações apregoadas pelo Tratado de Lisboa, tais como o 

acompanhamento mais detido dos parlamentos nacionais junto às instituições 

europeias ou a adesão à possibilidade de projetos de iniciativa popular. Quais são as 

perspectivas dessas iniciativas de Lisboa em sua opinião?  

 Na teoria as propostas são boas, mas na prática... Por exemplo, essa ideia de que os 

Parlamentos nacionais vão acompanhar mais de perto os temas europeus. Na prática, o que 
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vai acontecer, até porque já é o que acontece, é que criam uma Comissão de Assuntos 

Europeus, que normalmente é desprestigiada, e os parlamentares brigam para não 

participar e, uma vez lá, não sabem o que fazer. Não há um verdadeiro controle (dos 

parlamentos nacionais sobre as medidas oriundas da União Europeia) até porque também 

não há uma verdadeira aplicação do Direito Comunitário pelas autoridades adjudicatórias 

nacionais responsáveis – e temos muitos exemplos disso, como o caso envolvendo a 

política migratória da Espanha. Então, na teoria, a coisa é muito bonita, “o tratado de 

Lisboa abre portas à participação cidadã”, mas na prática, vai ser difícil tal democratização, 

ainda mais no momento (histórico) em que a Europa promove medidas pouco populares, 

como obrigar certos Estados-membros a diminuir seus déficits, a cortar gastos, etc.  

Necessitávamos de uma reforma muito mais profunda (do que a apresentada pelo 

Tratado de Lisboa), uma verdadeira Constituição. Meu partido votou contra o Tratado de 

Lisboa, porque percebeu que se buscamos uma Europa verdadeiramente social, uma 

Europa de todos, enfim, uma outra Europa, as disposições do Tratado de Lisboa eram 

insuficientes, totalmente insuficientes.  

 

 

8-) Há um disposição no Tratado de Lisboa que estabelece a necessidade de um 

acordo bilateral comercial da UE ser aprovado pelo Parlamento Europeu. Essa 

medida é uma ação rumo à democratização ou é apenas um requisito formal? Tal 

disposição se assemelha à idéia presente nas experiências nacionais de que, ao menos 

em tese, os cidadãos participam da condução dos negócios externos pela ação dos seus 

representantes? 

 É muito importante essa iniciativa, pois é a primeira vez que há uma certa 

preocupação em trazer o Parlamento para a condução da Política Externa. O Parlamento 

muitas vezes – e agora acabou de ser assinado um tratado de livre comércio com a América 

Central
240

, isso sem mencionar o recente tratado que se pretendia firmar com Colômbia, 

Peru e Equador e do qual o Equador se retirou e acabaram sobrando apenas Colômbia e 

Peru em uma negociação meio às pressas – é apenas informado. Mas o fato é que, agora, 

quem conseguir formar maiorias pode dificultar alguma aproximação – algo que pode 
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 Em maio de 2010, o “Acordo de Associação entre América Central e o Caribe” foi assinado. Entre outros 

temas, o tratado comercial lida com questões relativas a produtos lácteos, frutas, têxteis, açúcar, automóveis, 

carne bovina e indicações geográficas. Além da União Europeia, o acordo inclui El Salvador, Costa Rica, 

Nicaragua, Guatemala, Panamá e Honduras.    
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acontecer, por exemplo, com relação ao Mercosul. A direita do Parlamento Europeu (e isso 

é bom que se saiba por lá) é contrária ao tratado bilateral entre União Europeia e Mercosul. 

Fortemente contrária. Ainda que considerem a possibilidade de entrada das empresas 

Europeias e de seus produtos nos mercados de lá, permanecem contrários.  

  Assim, esta nova disposição traz um componente problemático que é o fato de que, 

nesse Parlamento, as maiorias são obtidas pela direita e não pela esquerda. Só sobre 

determinados temas pode ganhar a esquerda. A maioria, normalmente, é obtida pelas 

forças de direita. Então, também sobre acordos comerciais, quem decide é a direita. Dessa 

forma é possível que governos de inclinação conservadora (como é o caso dos atuais 

governos colombiano ou chileno) possam ter facilidades para que certos acordos sejam 

aprovados com menor rigor.    

 

 

9) A peculiar configuração institucional da União Europeia e os instrumentos 

próprios do Direito Comunitário (diretiva, regulamentos, etc) tornam o ambiente 

político europeu demasiadamente técnico? Isso ajuda a afastar a população da 

Europa? 

 Sim e não. As populações nacionais, mesmo na Espanha, não ficam muito atentas 

se estamos falando de um decreto ou de uma resolução no plano interno. As pessoas, em 

geral, se prendem ao termo lei – se determinado ponto é matéria de lei ou não. Deve-se 

combater essa falácia, que é muito comum também na esquerda e que é sobretudo forte 

junto aos antieuropeístas, de que as normas europeias são muito difíceis de entender. Ora, 

isso não é verdade, elas são tão difíceis quanto as normas inglesas, as normas espanholas 

ou qualquer outra. O problema é que não se assume que o Direito Europeu é direito 

interno, e a grande questão é essa: o Direito Europeu já é um direito interno. Claro, com 

uma cara própria, mas é direito interno. Por outro lado, os temas abordados pelo Direito 

Europeu também podem auxiliar nesse processo (de apropriação das normas europeias 

pelas sociedades nacionais). Quando se debate um tema de cunho político, como o caso 

desse problema recente dos romenos ou o caso da Diretiva Bolkenstein
241

, esse tipo de 

debate pode aproximar as populações (do Direito Europeu). Eles podem estimular as 
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 A Diretiva 123/2006/CE (também conhecido por Diretiva Bolkenstein), aprovada em 28 de dezembro de 

2006, dispõe sobre o funcionamento do mercado de serviços. Após intensa polêmica sobre o seu caráter 

liberalizante, o então projeto sofreu alterações ao ser apreciado pelo Parlamento Europeu.  
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pessoas a dizer “Ei, sobre esse assunto, eu quero decidir!”. Mas, claro, isso tudo é um 

processo.   

 

 

10) É possível ver, a médio ou longo prazo, as instituições europeias ganhando um 

papel ativo na prestação de serviços sociais (como, por exemplo, nos temas 

previdenciários)?  

   Tomara. Seria muito importante, de início, que houvesse uma legislação 

comunitária que promovesse um tratamento igual e evitasse desequilíbrios entre, por 

exemplo, (os serviços públicos disponíveis a) um cidadão que vive na Lituânia e um 

dinamarquês ou um finlandês. Claro que esta diferença está condicionada por diversos 

fatores, entre eles a disparidade de orçamentos. Mas é importante tomar medidas para 

diminuir essas disparidades, acabar com o intervalo que há entre o centro e a periferia da 

União Europeia. (Uma ação comunitária na prestação de serviços públicos) seria uma 

forma de combater as consequências de uma centralização política em prol de Londres, de 

Paris, de Amsterdã e de Berlim. Esse eixo, que forma uma área de intensa atividade 

comercial não pode ter, por exemplo, a única grande rede de transportes do continente. É 

preciso uma rede entre nós, uma rede no norte da Espanha (que ligue o Atlântico ao 

Mediterrâneo), uma rede sul, uma rede de transporte marítimo que envolva a Irlanda, o 

País de Gales, a Escócia, a Bretanha, o mar do Norte, etc. A criação dessas highways do 

mar são muito importantes, a maior parte do comércio europeu com o Brasil, por exemplo, 

entra por Vigo. Grande parte do que é reembarcado em Roterdã, entra por Vigo. È 

importante pensar o provimento da infraestrutura fora desse eixo central. 

Voltando ao tema, vale lembrar que, da mesma forma que ocorre na questão 

estrutural em que se procura nivelar os padrões por cima, também seria importante nivelar 

(por cima) as realidades sociais. Temos que igualar, por exemplo, as condições de 

trabalho. Por que há duas vezes melhores condições de trabalho na Bélgica do que em 

outros países da Europa? Somos iguais, pelo visto, apenas do ponto de vista econômico, 

mas não somos iguais do ponto de vista social. Não somos iguais no tocante à questão de 

gênero, não somos iguais no tocante às políticas de envelhecimento. Por quê? Porque a 

Europa é feita de Estados. Não nos enganemos, a Europa é feita de Estados. Como parte de 

um grupo nacionalista e de esquerda, acredito em uma Europa de pessoas e não de Estados. 

A Europa precisa deixar os Estados de lado – para que não atrapalhem tanto – e permitir 
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que Bruxelas tome a maior parte das decisões em parceria com as instâncias locais e 

regionais.   

Há de se destacar, contudo, que há cinquenta anos ninguém achava que isso ia ser possível. 

Então no médio e no longo prazo, muito pode acontecer. Daqui a dez anos, a Escócia pode 

ser independente, a Catalunha pode ser independente. A Geografia europeia sofreu tantas 

mudanças que não se deve descartar novas mudanças em um curto período histórico.        

 

 

11) O processo europeu é uma oportunidade para as nações sem Estado? 

Totalmente. Inclusive eu acho que há a necessidade de se esclarecer a questão 

jurídica sobre o status, de acordo com os atuais tratados (europeus) vigentes, de um novo 

Estado que surja advindo da secessão de um Estado membro (da União Europeia). Com 

certeza, a União Europeia não pode negá-lo já que não há nenhum dispositivo nos tratados 

que negue a incorporação de um Estado novo nessas condições. Assim, podemos ter no 

futuro uma União cujos membros serão a Catalunha ou Flandres. Mas tais alterações 

exigem mudanças profundas, mudanças que podem ser fomentadas pela crise econômica 

que atualmente vivemos e que parece ter proporções históricas. Frente a este cenário (de 

crise econômica nos Estados nacionais) ou reformamos as instituições europeias ou 

entramos em falência.      

 

 

12) O hábito dos políticos nacionais de usar Bruxelas como bode expiatório de 

medidas impopulares contribui para adensar o “déficit democrático” europeu?   

 Claro, os líderes nacionais, via de regra, têm um certo desprezo pelas instituições 

europeias. Isso fica evidente tanto nas normas cada vez mais restritas para candidaturas nas 

eleições europeias quanto nas limitações para o surgimento de novos partidos (europeus). 

É evidente também na questão das circunscrições para as eleições do Parlamento. As 

circunscrições são nacionais, organizadas por cada Estado. Então, se eu lanço uma 

candidatura do Bloco Nacionalista Galego, que é o meu partido, tenho de atingir 350.000 

votos para ganhar uma vaga, já que é uma candidatura a nível nacional. 

Proporcionalmente, é necessário quatro vezes mais votos para eleger um candidato do que 

precisam o Partido Socialista e o Partido Popular. No Reino Unido, em contrapartida, os 

meus colegas galeses e escoceses precisam de 140.000 votos para se elegerem, já que o 
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País de Gales, por exemplo, é uma circunscrição autônoma para o Parlamento Europeu. E 

olha que o Reino Unido é considerado centralizado. Na França, que tem o espírito jacobino 

enraizado – o que é potencialmente explosivo no tocante à questão regional – há 

circunscrições Norte, Leste, Centro, Paris, Oeste, Noroeste, Sudoeste, Sudeste e Ultra-

marina. É assim na França e é assim também na Bélgica, em que há três circunscrições. 

Agora, há governantes nacionais que além de dificultar a participação cidadã da 

forma como conversamos, ainda vêm a Bruxelas e não defendem os interesses de seus 

cidadãos. O caso dos espanhóis é muito emblemático porque se defende muito os 

interesses dos produtores agrícolas da Andaluzia, mas os interesses agrícolas do Norte são 

sub-representados. Isso acontece porque os grandes lobbies que vão a Madri são da 

Andaluzia. Como os pequenos produtores de leite da Galícia não vão a Madri fazer lobby, 

seus interesses têm uma incidência menor. Os Estados membros não querem fortalecer a 

Europa, eles querem manter seus espaços de poder. Muitas vezes os próprios Estados são 

inimigos da integração. Nós, as nações sem Estados, somos mais europeístas do que os 

próprios Estados membros.  

 

 

13) Qual a sua percepção sobre manifestações como a da última quarta-feira (29 de 

setembro de 2010) , em que mais de cem mil pessoas, oriundas de todo o continente, 

protestaram em Bruxelas graças ao desacordo com as medidas europeias de combate 

à crise?  

 Há de se fazer uma distinção entre a relação da população com cada uma das 

instituições europeias. A Comissão, por exemplo, não tem claro o papel da sociedade no 

processo (político europeu). O Parlamento é uma instituição política, a Comissão é uma 

instituição tecnocrata. Nós, do Parlamento, vamos às casas das pessoas todas as semanas, 

ouvimos a população. Voltamos às nossas cidades e nos informamos. Mas a Comissão é 

extremamente tecnocratizada. 

 Especificamente quanto à manifestação desta semana, achamos ótimo. São ótimas 

iniciativas como essa e havia greve geral contra medidas do mesmo tipo, no mesmo dia, na 

Espanha. Aqui, somos 50 eurodeputados espanhóis. Dos 50, apenas três gabinetes, o nosso 

e mais dois estavam na rua, apoiando as forças progressistas na última quarta-feira. Três de 

cinquenta! Essas são as maiorias e as minorias do Parlamento Europeu. O Partido 

Socialista, claro, não iria participar de uma manifestação que, no limite, era contra as 
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medidas tomadas por Zapatero. Nós fomos, recepcionamos as delegações do movimento 

social espanhol que estavam aqui.   

 

 

14) A crise econômica que já vem se estendendo desde 2008 é um claro desafio para as 

instituições europeias, mas é também uma oportunidade para que a Europa se 

aproxime do cidadão? 

 Bem, uma crise, de fato, sempre é uma oportunidade. Mas se sairmos dessa crise 

sem a liderança europeia, o papel da União Europeia ficará mais enfraquecido. É muito 

importante que as instituições europeias aportem e apoiem os seus Estados, com políticas 

de fomento econômico, que proponham alterações no campo fazendário – essa crise é uma 

crise essencialmente do setor produtivo, estrutural, mas também tem uma clara dimensão 

advinda das implicações no setor financeiro. Assim, é evidente que se não surgirem, por 

parte de Bruxelas, propostas de incremento e do controle da saúde financeira dos 

mercados, haverá um fracasso. Que a Europa seja uma potência comercial em nível 

mundial, que consiga viabilizar um grande fluxo de mercadorias pelo comércio 

internacional, é algo bom – mas ela tem que se preocupar com a manutenção das condições 

econômicas no nível interno. E eu acho que o Parlamento tem um papel de protagonista da 

persecução de tais objetivos. Vale destacar que o Parlamento Europeu aprovou há dois 

meses a taxa Tobin e vem pressionando a Comissão Europeia no tocante aos temas 

relativos aos controles bancários, especialmente a questão das transações financeiras. São 

pontos em que a atuação europeia é importante de uma forma tal que pode ser aproveitada 

para um fortalecimento da Europa.      

 

 

15) Ações unilaterais como a recente postura da França no tocante aos imigrantes 

romenos podem ferir de morte o processo de integração? 

 Não! Claro que esse tipo de conduta arranha a imagem de credibilidade da União 

Europeia (inclusive dentro do bloco, na Alemanha e nos países menores houve um 

desgaste mais forte) e prejudica especificamente a imagem pública da Comissão Europeia, 

que tem um papel primordial nesse ponto. Mas não acredito que casos como esses possam 

causar um dano estrutural. A Diretiva do Retorno no ano passado promoveu uma confusão 

fenomenal e depois de alguns meses já não se falava mais dela. 
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É possível que se esteja sedimentando uma imagem um pouco xenófoba, isto sim, de 

alguns Estados-membros. Presidentes como Lula e Chávez e a própria UNASUL, além da 

União Africana e seus Estados membros, mandaram cartas reclamando do problema (da 

aprovação da Diretiva) e, depois de uns meses, o assunto sumiu. O problema da Europa 

política não é só um problema da participação popular, mas também é de coesão política. 

Há de se avançar rumo a uma política verdadeiramente comum, comunitária. 

 

 

16) Faz falta uma Constituição Europeia? 

 Totalmente. Faz muita falta. Eis uma oportunidade que não aproveitamos. E, ao 

final de todo o processo, ao invés de termos uma constituição, tivemos o quê? Novamente 

um tratado.  

 

17) Eis um convite para a futurologia: aonde estará Europa daqui a 50 anos? 

 Ah, essa é uma pergunta difícil (risos). Acho mais fácil nós nos encontrarmos daqui 

a 50 anos e daí comentarmos “olha, veja onde a Europa chegou”. É realmente difícil fazer 

uma previsão, sobretudo em vista do que aconteceu nos últimos 50 anos. Mas, olhando o 

que aconteceu nas últimas décadas, eu espero mudanças gigantescas. O que eu gostaria é 

que, primeiro, a Europa reconhecesse (a independência de) alguns Estados, formados por 

pequenas nações. Depois, em segundo lugar, seria importante incluir novos Estados e 

recepcionar novos membros, como poderia ser a Turquia, a Croácia e Estados originários 

da ex-URSS. Também seria importante fortalecer cada vez mais os laços com países que 

são muito próximos da Europa e que estão na órbita da União Europeia, como é, por 

exemplo, o caso do Marrocos. E além do aumento das fronteiras, por último, o aumento de 

competências. Com certeza, cada vez mais, com o correr dos anos, a União Europeia deve 

progressivamente ganhar mais e mais competências.     


