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RESUMO 
 

 
 

A globalização deu origem  à formação de mercados comuns com o intuito de 
proteção e fortalecimento, sendo esta uma tendência mundial. Estes mercados 
comuns são o resultado de uma integração de normas,  legislações e adaptação 
das instituições que ocorre a longo prazo. Os Estados-membros pertencentes a 
estas coligações deverão optar por um  modelo de gestão, que pode ser  
supranacional (no caso da União Europeia) ou intergovernamental (no caso do 
Mercosul). O modelo institucional  em vigor é de vital importância para que a 
integração atinja os objetivos almejados em seus tratados de criação. Como 
exemplo de integração  bem sucedida temos  a União Europeia enquanto o 
Mercosul   ainda não atingiu os objetivos basilares propostos na sua fundação. 
A supranacionalidade da União Européia tem trazido enormes benefícios e 
desenvolvimentos, tanto para os seus Estados membros quanto para o próprio 
bloco regional. Já o  Mercosul mostra-se extremamente inerte e com dificuldades 
imensas para atingir seus propósitos, até mesmo os mais básicos. A meta 
primordial de uma integração regional é a evolução e o progresso de seus 
membros, seja pelo instituto da supranacionalidade ou da intergovernabilidade. 
Com isso espera-se que seus participantes  possam resolver suas diferenças 
tanto internas quanto externas, respondendo  aos anseios de todos os 
integrantes. 
 
 
Palavras-chaves: Supranacionalidade; Globalização; Efetividade do direito 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Globalization originated  the formation of joint markets, aiming  their protection  

and strengthening. These common markets are the result of the integration of 

standards, legislations and institution’s adaptation   in the long run. Member 

States belonging to these coalitions should opt for a management model that can 

be supranational (for the EU) or intergovernmental (in the case of Mercosur). The 

institutional model in place is of vital importance so the integration can reach the 

desired goals observed  in their treaties of creation. The European  is an example 

of successful integration whereas Mercosur has not yet achieved its basic goals. 

The supranationality in the  European Union has brought huge benefits and 

developments, both for its Member States and for the regional bloc. Mercosur is 

known to be extremely inert and with immense difficulties to achieve its purposes, 

even the most basic ones. The primary goal of regional integration is the 

development and progress of its members, whether by the Institute of 

supranationality or intergovernmentalism. Thus it is expected that participants 

can settle their differences both internal and external, placating the concerns of 

all members. 

 

 

Keywords: Supranationality; globalization; Effectiveness of law 
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INTRODUÇÃO 

 

A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da 

integração econômica, social, cultural, política. É uma evolução permanente de 

transformação e associação, e encontra-se sempre em movimento.  

E nos tempos atuais, este movimento está cada vez mais acelerado.  

Para alguns estudiosos, a globalização teria começado com as 

navegações europeias nos séculos XV e XVI, chegando não somente à América, 

mas também à África e à Ásia, ou seja, chegaram muito longe para um tempo 

em que somente existiam as caravelas.  

As cidades de Veneza e Gênova eram consideradas os pilares do 

comércio e dominavam o Mediterrâneo ainda no século XV. Logo, teve início o 

domínio da Espanha e Portugal para em seguida virem a Inglaterra, a Holanda 

e a França, estabelecendo rotas marítimas para retirada do máximo de riquezas 

de suas colônias e estendendo seus impérios ao redor do mundo. Filosofia, 

religião, língua, as artes e outros aspectos da cultura se espalharam e 

misturaram-se nas nações. 

 O movimento global de pessoas, bens e ideias expandiu 

significativamente nos séculos seguintes. Para muitos estudiosos a globalização 

teria surgido com a Revolução Industrial e o motor a vapor no final do século XIX. 

O advento das telecomunicações também permitiu um intercâmbio global mais 

rápido.  Entretanto, na década de 30 temos uma freada do processo de 

globalização em virtude da Grande Depressão.  

O fim da Segunda Guerra mundial, em 1945, é tido como início da 

globalização moderna. O ensejo de evitar novo confronto de proporções 

mundiais agregou nações vitoriosas e devastadas pela guerra com o objetivo de 

criar mecanismos diplomáticos e comerciais que aproximassem cada vez mais 

as nações umas das outras. Deste consenso nasceu as Nações Unidas, e 

começou a surgir o conceito de mercado comum.  

 A globalização mais conhecida é a econômica, podendo ser vista sob um 

prisma tanto comercial, financeiro ou industrial. Baseia-se na abertura de 

mercados internos, tendo como resultado a competição capitalista. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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 Assim, em consequência da globalização, os Estados tornam-se mais 

interdependentes, perdendo certa autonomia para poderem implantar políticas 

que os tornem mais competitivos econômica e financeiramente.  

 Surge então a ideia de formar um Estado europeu único e transnacional, 

mais forte do que os próprios Estados nacionais individuais.  

 Esta ideia tem sua implementação iniciada com a formação da 

Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA) em 1951, com o objetivo de 

restabelecer um Mercado Comum na região do carvão e do aço. Em seu tratado 

inicial já foi utilizada a palavra “supranacional”, ou seja, seria a primeira 

Comunidade da Europa a já ter os ideais de formação de um mercado de bloco 

supranacional. 

 Com o sucesso da CECA surgiram outras Comunidades como a 

Comunidade Econômica Européia (CEE) e a Comunidade Européia de Energia 

Atômica (CEEA), ambas criadas pelo Tratado de Roma em 1957. A cada nova 

comunidade estabelecida verifica-se aumento no número de países signatários, 

confirmando o sucesso que o mercado comum trouxe aos países a elas 

pertencentes.   

Foi assinado então o Tratado da União Europeia em 7 de fevereiro de 

1992, na cidade holandesa de Maastricht, resultado desse processo de evolução 

das Comunidades econômicas e sociais desde a década de 50. 

 O desenvolvimento da União Europeia sucedeu-se de maneira 

imprecedente:  não existe outra instituição que tenha evoluído e integrado com 

tamanha profundidade sua economia, comércio, mercado de trabalho e 

cidadania.  E um dos motivos para tamanho desenvolvimento é a 

supranacionalidade, pois as normas de Direito Comunitário se encontram acima 

das normas nacionais. Existe um poder superior aos Estados integrantes da 

União Europeia e com isso, transferência de poderes soberanos para uma 

organização comunitária. 

 Finalmente temos o Mercado Comum do Cone Sul ou Mercosul, firmado 

em 26 de março de 1991 através do Tratado de Assunção, entre Brasil, 

Argentina, Paraguai e Uruguai. Seus órgãos estruturais têm características 
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intergovernamentais, ou seja, não são autônomos e independentes em relação 

aos Estados nacionais. 

 Temos então um embate entre os dois Mercados Comuns: um aplica a 

supranacionalidade, e o outro a intergovernabilidade; um evoluiu e o outro 

estagnou.  

  Seja seguindo o modelo da União Europeia ou do Mercosul, é 

essencial que haja vontade e estímulo por parte dos governantes para o 

desenvolvimento dos Mercados comuns, independentemente do continente em 

questão.  Como veremos, o desenrolar da formação de um Mercado comum é 

extremamente complicado, demandando tempo, disposição e   solicitude por 

parte de todos os integrantes. 

 O fundamento da presente pesquisa concentra-se na tentativa de analisar 

semelhanças e diferenças, erros e acertos comparando-se a União Europeia ao 

Mercosul. Será mostrado o contraste entre os dois mercados comuns no que 

tange aos seus padrões institucionais, integração das normas emanadas de 

cada bloco em seus respectivos Estados-membros e o grau de eficiência de tal 

implementação. Abordar-se-á de maneira crítica as consequências da adoção 

de cada um dos modelos, avaliando se os objetivos de formação de um mercado 

comum foram plenamente atingidos. Importante assunto a ser também versado 

é a relação hierárquica existente entre as leis nacionais e as normas 

internacionais, após sua integração no ordenamento jurídico interno.  

 No primeiro capítulo será apresentada a evolução do conceito de Estado, 

desde a Antiguidade até as crises dos Estados atuais. Em seguida será exposto 

o conceito de Soberania, a sua evolução histórica, formação e transformações.  

Enfatizar-se-á suas características e a sua importância para o perfil de um 

Estado. Será então introduzido o conceito de soberania compartilhada, 

fundamental para o estudo da supranacionalidade, averiguando-se   as 

benesses e entraves que ela traz para os Estados soberanos. 

No segundo capítulo será exibido a formação dos mercados comuns, 

mostrando a origem e evolução da supranacionalidade, e o processo de 

integração tanto da União Europeia quanto do Mercosul. Serão abordados os 
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princípios a serem seguidos para que ocorra uma harmonização em sua 

organização, destacando-se o direito comunitário como elemento integracionista 

para uma base legal na comunidade.  Chegar-se-á à globalização e seus efeitos 

e consequências para os mercados comuns.  

E finalmente no terceiro capítulo será dissecada a supranacionalidade, 

principal elemento a ser estudado neste trabalho, fazendo-se uma análise na 

construção dos blocos regionais. Para que um bloco regional tenha como 

objetivo primordial o seu êxito, tal instituto em análise se torna imprescindível. 

Será mostrado desde a sua evolução histórica, passando por seus 

questionamentos por parte de estudiosos e doutrinadores até chegar às 

diferenças intrínsecas entre o Mercosul (intergovernabilidade) e a União 

Europeia (supranacionalidade). Conclui-se então com os efeitos que a 

globalização exerce sobre a supranacionalidade. 

  Na conclusão será apresentada uma análise do que foi observado 

durante o trabalho, mostrando porque a supranacionalidade é o instituto ideal 

para a implantação de um mercado comum do tamanho do Mercosul.  
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CAPÍTULO I – ESTADO E SOBERANIA 

 

1.1 AS ORIGENS E A EVOLUÇÃO DO ESTADO 

1.1.1 A PAZ DE VESTFÁLIA 

1.1.2 A AFIRMAÇÃO DO ESTADO-NAÇÃO 

1.1.2.1 O ESTADO ABSOLUTISTA 

1.1.2.2 O ESTADO LIBERAL 

1.1.2.3 O ESTADO MODERNO 

1.1.2.4 O ESTADO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL DE DIREITO 

1.1.3 A CRISE DO ESTADO 

1.2 EVOLUÇÃO E ORIGEM DA SOBERANIA 

1.2.1 A SOBERANIA SEGUNDO ALGUNS DOUTRINADORES 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS DA SOBERANIA 

1.2.3 A IMPORTÂNCIA DA SOBERANIA PARA O ESTADO 

1.2.4 SOBERANIA COMPARTILHADA 

1.2.5 OS ENTRAVES À SOBERANIA 

1.2.6 SOBERANIA SEGUNDO A CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

1.1 AS ORIGENS E A EVOLUÇÃO DO ESTADO 

 

Dizer que o homem é um ser social  é um lugar comum, eis que todos têm 

essa condição como norma. Este, fora do grupo, não se desenvolve. Tem sido 

esta a sua situação em todos os tempos, a de viver em sociedade. Por sua vez, 

tem sido constante a preocupação dos autores em procurar explicação para a 

formação desta, para o motivo que teria levado o homem a abandonar uma 

situação de vida individual e entrar numa forma qualquer de organização social.1 

                                                           
1 BASTOS, Celso Ribeiro. Dicionário de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 1994. p.55 
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O Estado constitui uma sociedade politicamente organizada em um lugar e 

tempo determinado, onde vigora determinada ordem de convivência, com um 

poder soberano, único e exclusivo. O Estado é um produto histórico, que evoluiu 

no pensamento ocidental, até chegar a formar uma realidade político-jurídica.2 

A denominação Estado (do latim status = estar firme), significando 

permanente de convivência e ligada à sociedade política, aparece pela primeira 

vez em “O Príncipe” de MAQUIAVEL, escrito em 1513, passando a ser usada 

pelos italianos sempre ligada ao nome de uma cidade independente, como, por 

exemplo, stato di Firenze. Durante os séculos XVI e XVII a expressão foi sendo 

admitida em escritos franceses, ingleses e alemães. Na Espanha, até o século 

XVIII, aplicava-se também a denominação de estados a grandes propriedades 

rurais de domínio particular, cujos proprietários tinham poder jurisdicional. De 

qualquer forma, é certo que o nome Estado, indicando uma sociedade política, 

só aparece no século XVI, e este é um dos argumentos para alguns autores que 

não admitem a existência do Estado antes do século XVII. Para eles, entretanto, 

sua tese não se reduz a uma questão de nome, sendo mais importante o 

argumento de que o nome Estado só pode ser aplicado com propriedade à 

sociedade política dotada de certas características bem definidas. A maioria dos 

autores, no entanto, admitindo que a sociedade ora denominada Estado é, na 

sua essência, igual à que existiu anteriormente, embora com nomes diversos, dá 

essa designação a todas as sociedades políticas que, com autoridade superior, 

fixaram as regras de convivência de seus membros.3 

A comunidade política na Grécia clássica recebe o nome de cidade, polis; daí 

o termo política como ciência do governo da cidade, ou ciência do Estado. Em 

Roma se utilizou a palavra civitas para designar a comunidade dos cidadãos, e 

a expressão res publica para se referir à coisa pública, como realidade comum 

a todo o povo; posteriormente se empregou a palavra império, que reflete o 

elemento mais importante da organização política, pois o poder é o fator 

                                                           
2 DIAS, Reinaldo. Ciência Política. 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2013. P. 50 
3 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 32ªed. , São Paulo: Saraiva, 2013. P. 59. 
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relevante deste conceito. Na baixa Idade Média se empregam as palavras reino 

ou império.4 

Norberto Bobbio5 enaltece a importância do nome Estado dentro da história, 

polítca e jurídica, pois se mostra um ordenamento jurídico diferente dos outros, 

como mostra: 

“É de fato opinião difusa, sustentada criteriosamente por 

historiadores, juristas e escritores políticos, que com Maquiavel 

não começa apenas a fortuna de uma palavra mas a reflexão sobre 

uma realidade desconhecida pelos escritores antigos, da qual a 

palavra nova é um indicador, tanto que seria oportuno falar de 

‘Estado’ unicamente para as formações políticas nascidas da crise 

da sociedade medieval, e não para o ordenamentos procedentes. 

Em outras palavras, o termo ‘Estado’ deveria ser usado antes 

daquele de ‘Estado’: o nome novo nada mais seria do que o sinal 

de uma coisa nova.” 

Na cultura romana, o Estado é a civitas, ou seja, a comunidade dos cidadãos. 

A civitas, portanto, é uma comunidade juridicamente organizada cujo centro é a 

cidade e o regime dessa cidade é constituído pela assembleia, o senado e o 

povo. A cidade, nesse contexto, deve ser entendida como uma concentração de 

indivíduos, e não como um espaço territorial.6 

Na sociedade medieval, há um conjunto de Estados. No contexto europeu, o 

Estado é uma organização católica romana, organização na qual cada reino ou 

poder terreno ocupa o lugar que a lei divina lhes destinaram.7 

Com o crescimento dos mercados e comércio, os comerciantes oriundos da 

burguesia tornam-se autônomos e independentes  em virtude do crescimento 

                                                           
4 DIAS, Reinaldo. Ciência Política. 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2013. P. 55 
 
 
55 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2014. 
6 Ibidem. P. 57 
7 Idem.  57 
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das cidades e dos Estados. Enfrentarão as consequências de sua suposta 

rebeldia, por não se deixarem dominar pela classe feudal ou pela  Igreja, 

quebrando assim um círculo vicioso  que já durava séculos. Em uma jogada de 

interesses mútuos, fornecem sustentação aos reis para que estes em troca 

provessem segurança para o desenvolvimento de seu comércio. 

A antiga forma de comuna-estado, marcadamente religiosa e conservadora 

vai dando lugar paulatinamente ao Estado- sociedade, constituído por uma nova 

oligarquia que inclui a burguesia ascendente que vai gradativamente se 

desvinculando do passado e assumindo sua individualidade como camada 

social. Se na Idade Média o poder político gozava de primazia pela consagração 

da religião, de agora em diante o predomínio do poder econômico será justificado 

racionalmente com argumentos intelectuais.8 

O fato é que, a partir do século XVI, o poder do rei se impõe, gradativamente, 

sobre a nobreza, parlamentos, cidades livres, e Igreja. Isto significa uma queda 

irreversível do sistema político medieval. Os poderes dos senhores feudais e 

corporações de ofício se centralizavam no monarca, que encarna, assim a ideia 

– ainda relativa – da unidade nacional. Surge, desse modo, a concepção de um 

soberano fonte de todo poder e de todo sentimento nacionalista. Essa 

transformação radical do pensamento e da prática política será o reflexo das 

mudanças que ocorreram nas instituições econômicas medievais.9 

O Estado tal qual é conhecido hoje surge quando o poder político se 

despersonaliza, ocorrendo a separação entre a vida pública e a vida privada, e 

o período histórico em que isto acontece coincide com o período renascentista. 

O novo Estado buscou concentrar a dispersão de poderes que caracterizava o 

sistema feudal no âmbito interno, e lutou contra o poder eclesiástico e o poder 

imperial no âmbito externo.10 

                                                           
8 Ibidem P. 58 
 
 
9 DIAS, Reinaldo. Ciência Política. 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2013. P. 59.  
 
 
10 Idem. P. 59. 
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O Estado mostra-se então um ente social e político, influindo tanto direta 

quanto  indiretamente na vida da população. Apresenta  evidência de poder 

centralizador abrangendo determinado território, fortalecendo-se com o 

crescimento da população tanto em número quanto em riquezas.  

Começa a nascer então a soberania, aspecto de tal importância do Estado 

perante o seu povo e também diante de outros Estados, garantindo a 

manutenção de  seus limites territoriais. 

Em verdade, toda a Idade Média, com sua organização feudal levantada 

sobre as ruínas do Império Romano, virá em certa maneira arrefecer a 

concepção de Estado. Pelo menos do Estado no sentido de instituição 

materialmente concentradora de coerção, apta a estampar a unidade de um 

sistema de plenitude normativa e eficácia absoluta.11 

O Estado é um conceito histórico que surge vinculado à ideia e à prática da 

soberania no século XVI, enquanto o império e a pólis haviam sido as formas 

políticas características da Antiguidade. No entanto, o Estado é produto de um 

amplo processo histórico, seu desenvolvimento e consolidação não ocorrem ao 

mesmo tempo nos diferentes países. A formação do Estado não foi um processo 

linear, pois, quando surge, coexiste com impérios e cidades-estado.12 

  

  

1.1.1 A PAZ DE VESTFÁLIA 

Durante a Idade Média os soberanos, príncipes e monarcas detinham um 

poder centralizador, não podendo haver qualquer tipo de contestação por parte 

da população: eram  a autoridade máxima das  regiões onde exerciam o poder. 

                                                           
11 BONAVIDES, Paulo. Teoria geral do estado. 10a ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p.38 
12 DIAS, Reinaldo. Ciência Política. 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2013. P. 60. 
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A Paz de Vestfália é um importante marco histórico, pois marca o fim da 

Guerra dos Trinta Anos13, onde ocorre o enfraquecimento do Sacro Império 

Romano Germânico. 

Assim, chegamos ao Tratado de Vestfália, assinado em 24 de outubro de 

1648, cujo objetivo principal foi pôr fim à Guerra dos Trinta Anos na Europa (1618 

a 1648). Com a assinatura desse Tratado, que trouxe a paz para uma Europa 

cansada de uma longa guerra, triunfou também o Princípio da Igualdade Jurídica 

dos Estados, possibilitou-se um equilíbrio europeu14.  

Os tratados que puseram  fim à Guerra dos Trinta Anos assentiram a criação 

das regras do Sistema de Direito Internacional, permitindo a consolidação de três 

princípios fundamentais: a) o Princípio da liberdade religiosa dos Estados; b) o 

Princípio da Soberania dos Estados; c) Princípios da Igualdade Jurídica entre os 

Estados. 

Os tratados que emanaram da Paz de Vestfália trouxeram  enormes 

vantagens e reconhecimento para o seu tempo, ratificando assim que todos os 

Estados são soberanos e iguais sem distinção de tamanho, população ou 

riqueza. 

Com o início da Paz de Vestfália, a pessoa de maior poder e reconhecimento 

é o soberano da região na qual suas terras que fazem parte, sendo conhecido 

por suprema potestas, aquele que possui poder supremo.  

Com o reconhecimento do Tratado  o Direito Internacional começa a se 

manifestar, pois os Estados agora são iguais entre si, não existindo mais 

supremacia  de uns sobre outros. Cada Estado pode invocar sua independência, 

com objetivos políticos e econômicos singulares: forma-se  então uma sociedade 

internacional. A soberania dos Estados torna-se algo concreto e verdadeiro, 

                                                           
13 Guerra dos Trinta Anos: Áustria, Espanha e Estados católicos do Sacro Império Romano 

(Itália/Alemanha) contra França, Suécia, Holanda, Dinamarca e Inglaterra. A princípio, um conflito 

religioso, que adquire motivação de ordem política, que é o confronto entre França e a Áustria pela 

supremacia da Europa. Com a paz de Vestfália, termina a hegemonia da casa da Áustria, a França ganha a 

Alsácia e a Lorena, lançam-se os fundamentos do Império Alemão, reconhece-se a independência dos 

Países Baixos (Holanda) e da Suíça. (GUIMARÃES, Direito Internacional, p. 8) 
14 GUIMARÃES, Antônio Márcio. Direito Internacional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
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consolidando o ente do Estado-Nação, onde o  soberano é o dirigente máximo  

perante o seu povo, seu território e sua nação. 

Nas palavras de Raúl Granillo15 sobre o surgimento dos Estados como atores 

principais de agora em diante e a perda da força da Igreja e do poder dos reis, 

expressa: 

“Entre os séculos XV e XVII afirmou-se essa nova forma de organização 

política e os soberanos, como titulares do poder dentro dessa estrutura, 

impuseram sua autoridade sobre os senhores feudais e declararam sua 

independência em relação a qualquer outro poder temporal. O primeiro 

Estado nacional a formar-se foi a Espanha, em 1492, quando terminaram 

os sete séculos de guerra contra o domínio árabe. Cabe assinalar que o 

sistema de Estados Nacionais não suplantou imediatamente  a 

organização feudal que imperara na Idade Média. Foi preciso esperar o 

fim da Guerra dos Trinta Anos. Em 1648 foi assinada a Paz da Vestfália, 

que deu fim a essa guerra, reconheceu a desaparição da autoridade 

imperial e declarou que a Europa era composta por Estados, em princípios 

iguais, que não dependiam de uma autoridade superior. Da mesma forma, 

fixou os limites territoriais dos Estados e consagrou a liberdade religiosa 

e política dos povos.” 

Desta forma, os Tratados de Vestfália podem ser considerados como um 

marco fundamental na história do Direito Internacional, uma vez que assinalam 

o fim dos três fatores principais que dificultam o desenvolvimento e a afirmação 

desse direito: a hegemonia papal, o feudalismo e o império, ou seja, a 

supremacia do poder da Igreja e do Império é negada, consagrando-se o 

reconhecimento de uma comunidade de Estados, considerados iguais, livres e 

soberanos.16 

                                                           
15 GRANILLO, Raúl Ocampo. Direito internacional público da integração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

p.42 
16 COLOMBO, Silvana. Estado, soberania e poder: uma visão a partir da sociedade internacional. Espaço 

Jurídico, v. 8, n. 1, p. 61-74, jan./jun. 2007. 
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Além disso, é de suma importância  a política de luta pelo poder que 

caracteriza o período pós-tratado da Paz de Vestfália. Na falta de instituições 

jurídicas supranacionais, os Estados atuam de forma arbitrária e não observam 

os preceitos internacionais. Cada estado procura criar condições do direito 

internacional.17 

A Paz de Vestfália para estudiosos do Direito Internacional foi 

considerada o marco da separação entre o Estado Medieval e o Estado 

Moderno, instituindo os limites territoriais dos Estados. 

 

1.1.2 A AFIRMAÇÃO DO ESTADO-NAÇÃO 

Esses grandes atores da sociedade internacional de nosso tempo, 

denominados “Estados-Nação” ou simplesmente “Estados”, não são categorias 

políticas e / ou jurídicas imutáveis, e sim estruturas que se foram formando ao 

longo da transformação histórica. Isso significa que nem sempre se lhes 

reconheceu uma estrutura única, já que sua definição e os elementos que os 

caracterizam têm sempre sido resultado de circunstâncias políticas, sociais e 

religiosas que se desenvolveram ao longo de um extenso período da história da 

humanidade, que abrange basicamente desde o final do século XV (inícios de 

sua concepção) até meados do século XVIII (período de seu maior 

desenvolvimento).  

O que foi dito não implica negar antecedentes do passado, nos quais já 

existiam em forma primária os elementos que os caracterizam, isto é, o povo, o 

poder e o território, organizados sobre a base de um conjunto de regras cujo 

cumprimento alguém tem a faculdade de controlar, nem tampouco evoluções 

posteriores ao século XVII, que plasmaram o Estado de direito moderno. A 

realidade é que desde o homem das cavernas, todos os grupos de pessoas 

integrados por laços de sangue ou de qualquer outro tipo sempre têm 

reconhecido necessariamente regras de funcionamento e de ordem, às vezes 

                                                           
17 Idem. 
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muito primárias (lei do mais forte), às vezes menos primárias (por exemplo, 

regras de organização da atividade de caça, de distribuição do resultado, de 

sanções para o que não saía a caçar, etc.), e tudo isso faz com que essa pessoa 

(o mais forte) ou grupo de pessoas, que estabelecem a aplicam as regras do 

jogo, sejam os que legislam, administram e julgam. Ele, ou eles (chefe, clã, tribo, 

rei, imperador, senhor feudal, etc.) são o Estado e cumpram suas funções 

básicas. Em outras palavras, estamos até agora acostumados com uma 

determinada forma de Estado, o que nasceu depois da paz de Vestfália, mas 

não devemos perder de vista que aquela não era a que o definia previamente 

nem parece ser a que a definirá no futuro.18 

   

1.1.2.1 O ESTADO ABSOLUTISTA 

Como primeira expressão do Estado Moderno, vamos observar que a 

estratégia de construção da nova forma estatal, alicerçada na ideia de soberania, 

vai levar à concentração de todos os poderes nas mãos dos monarcas e originar 

as chamadas monarquias absolutistas, fazendo com que, como sustenta Duguit, 

a realeza que está nas origens do Estado Moderno associe as concepções latina 

e feudal de autoridade – imperium e senhoriagem – permitindo-se personificar, 

o Estado na figura do rei, ficando na história a frase de Luiz XVI, o Rei Sol: L’Etat 

c’est moi – o Estado sou eu.19 

Com isso, as monarquias absolutistas se apropriaram dos Estados do mesmo 

modo que o proprietário faz do objeto dentro de sua sua propriedade, surgindo 

um poder de domínio como direito absoluto do rei sobre o Estado.  

Por outro lado, com esta postura, os reis constituíram-se como senhores dos 

Estados, do mesmo modo que faziam os senhores feudais na Idade Média, se 

auto-denominando individualmente a propriedade do Estado. 

                                                           
18 GRANILLO, Raúl Ocampo. Direito internacional público da integração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

p.37-38 
 
19 STRECK, Lênio Luiz. Ciência política e teoria do estado. 8ª ed., 2ª tir.; Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Editora, 2014, p. 45-46. 
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A base de sustentação do poder monárquico absolutista estava alicerçada na 

ideia de que o poder dos reis tinha origem divina. O rei seria o “representante” 

de Deus na Terra. Dizia Bodin, um dos seus doutrinadores, que a soberania do 

monarca era perpétua, originária e irresponsável em face de qualquer outro 

poder terreno. 

Deve-se, todavia, ter claro que o absolutismo não se confunde com a tirania, 

posto que sua ilimitação diz com uma autonomia em face de qualquer limite 

externo, mas gerando limites internos com relação a valores e crenças da época. 

Da mesma forma, o absolutismo – que finda convencionalmente com a 

Revolução Francesa de 1789, apesar das diferenças temporais que podem ser 

observadas nas diversas experiências estatais de então – difere do despotismo, 

o qual ao seu inverso, encontra nos elementos mágicos, sagrados e religiosos a 

sua legitimação.20 

O Estado Totalitário diz respeito, pois, aos limites da atuação do Estado. 

É um dos extremos a que o Estado pode chegar em matéria do exercício do 

poder. É curial que se trata do limite máximo. Nesse sentido ele é um modelo e 

nessas condições serve como um referencial em função do que se pode 

classificar um Estado como mais ou menos totalitário. Normalmente o 

totalitarismo começa pela pretensão do Estado de reger a economia. O Estado 

administrador econômico insere-o, necessariamente, em algum modelo de 

totalitarismo. Isto porque o controle de quanto cada indivíduo pode consumir ou 

quanto cada um tem de produzir não é passível de ser feito sem controles mais 

amplos do comportamento individual e social. É por isso que o modelo que se 

opõe ao Estado Totalitário é o Estado Liberal, eminentemente assegurador, no 

campo econômico, da livre iniciativa, ou, se preferir, da iniciativa privada.21 

 

1.1.2.2 O ESTADO LIBERAL 

O Estado Liberal concebe o indivíduo como portador de uma individualidade, 

que é colocada como ponto central. A cada um é assegurada a igualdade, assim 

                                                           
20 Idem.  p.46. 
21 BASTOS, Celso Ribeiro. Dicionário de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 1994. p.69. 
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como todas as demais liberdades individuais necessárias a sua total realização. 

O liberalismo reserva ao Estado fundamentalmente o papel de defender os 

direitos individuais.22 

O Estado liberal tem como prerrogativas os princípios de liberdade de 

iniciativa, liberdade de concorrência e não-intervenção estatal no domínio 

econômico. 

Entendia que os indivíduos deveriam ser livres para atuar no campo 

econômico, sem interferências por parte do Estado, pois a atuação individual 

livre, traduzida pela máxima “laissez fare, laissez passer, le monde va de lui-

même, criaria a satisfação do interesse social, a organização racional da 

economia e o funcionamento equilibrado do mercado. 

O seu pressuposto fundamental é que o máximo de bem-estar comum é 

atingido em todos os campos com a menor presença possível do Estado. É uma 

concepção basicamente otimista. Não repudia a natureza humana no que ela 

tem de egoísta e ambiciosa. Pelo contrário, parte dessa constatação para afirmar 

que o livre jogo dos diversos egoísmos produzirá o bem-estar coletivo23. 

 

1.1.2.3 O ESTADO MODERNO 

As deficiências da sociedade política medieval determinaram as 

características fundamentais do Estado Moderno. A aspiração à antiga unidade 

do Estado Romano, jamais conseguida pelo Estado Medieval, iria crescer de 

intensidade em consequência da nova distribuição da terra. Com efeito, o 

sistema feudal, compreendendo uma estrutura econômica e social de pequenos 

produtores individuais, constituída de unidades familiares voltadas para a 

produção de subsistência, ampliou o número de proprietários, tanto dos 

latifundiários quanto dos que adquiriram o domínio de áreas menores. Os 

senhores feudais, por seu lado, já não toleravam as exigências de monarcas 

                                                           
22  Idem. p.69. 
 
23 BASTOS, Celso Ribeiro. Dicionário de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 1994. p.65. 
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aventureiros e de circunstância, que impunham uma tributação indiscriminada e 

mantinham um estado de guerra constante, que só causavam prejuízo à vida 

econômica e social.24 

A história do Estado Moderno é, de maneira particular, uma história de 

integrações crescentes, de progressivas reduções à unidade. Verifica-se essa 

integração em múltiplos sentidos que a análise minuciosa a muito custo 

consegue individualizar. Surge, historicamente, pelo alargamento dos domínios 

das monarquias absolutas por meio de guerras intermáveis, de atos felizes de 

diplomacia, de casamentos e laços de parentescos, de compras, cessões e 

trocas de territórios, de golpes de audácia de políticos e de frios cálculos de 

mercadores; pela consolidação das coroas reais relativamente às pretensões 

dos cetros e das tiaras; pela supressão das prerrogativas baroniais, dos entraves 

corporativos e das franquias das comunas; pela fixação de fronteiras que se 

consideram intocáveis, sagradas como os lindes da propriedade quiritária; pelo 

predomínio de um dialeto que se torna o idioma oficial, consagrado pela literatura 

das artes e das ciências; pelo intercâmbio mercantil que transborda dos limites 

municipalistas até colher em suas redes de interesses a todos os habitantes de 

um reino; pela constituição de um aparelhamento administrativo correspondente 

aos interesses que se cruzam e se alargam exigindo a certeza e a segurança de 

um Direito objetivo único; pelos exércitos que se adestram como elementos 

garantidores desses interesses e desses direitos; pelo primado da lei sobre o 

primitivo direito consuetudinário que era pluralista e regional por excelência; pela 

unificação progressiva da jurisdição segundo o imperativo do princípio 

fundamental da igualdade de todos perante a lei; pela formação de uma raça 

histórica surgida dos cruzamentos étnicos seculares; pela elaboração de uma 

consciência de individualidade nacional, feita de tradição, de lembranças de 

fatos militares e de conquistas gloriosas na arte e na ciência, de reveses qua não 

raro unem mais que as vitórias, de sentimentos que as famílias acalentam desde 

o berço e a vida robustece no choque dos contrastes e das lutas.25 

                                                           
24 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 32ªed. , São Paulo: Saraiva, 2013. P. 

77-78. 
 
25 REALE, Miguel. Teoria do direito e do Estado. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p.43 
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Assim surgiu o Estado Moderno, com um território que um povo declarou 

seu, com um povo que se proclamou independente perante outros povos, com 

um poder que pela força e pelo direito, se organizou para a independência do 

território e do povo.26 

1.1.2.4 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador da 

realidade, não se restringindo, como Estado Social de Direito, a uma adaptação 

melhorada das condições sociais de existência. Assim, o seus conteúdo 

ultrapassa o aspecto material de concretização de uma vida digna ao homem e 

passa a agir simbolicamente como fomentador da participação pública no 

processo de construção e reconstrução de um projeto de sociedade, 

apropriando-se do caráter incerto da democracia para veicular uma perspectiva 

de futuro voltada à produção de uma nova sociedade, na qual a questão da 

democracia contém e implica, necessariamente, a solução do problema das 

condições materiais de existência.27 

Como liberal, o Estado de Direito sustenta juridicamente o conteúdo próprio 

do liberalismo, referendando a limitação da ação estatal e tendo a lei como 

ordem geral e abstrata. Por outro lado, a efetividade da normatividade é 

garantida, genericamente, através da imposição de uma sanção diante da 

desconformidade do ato praticado com a hipótese normativa.28 

O Estado de Direito tem como objetivo a igualdade e, assim, não lhe basta 

limitação ou a promoção da atuação estatal, mas referenda a pretensão à 

transformação do mesmo estado que antes.  

                                                           
26 REALE, Miguel. Teoria do direito e do Estado. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p.44 
 
27 STRECK, Lenio Luiz. Ciência política e teoria do estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014. 

p.98 
28 STRECK, Lenio Luiz. Ciência política e teoria do estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 

2014. p.100 
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A lei aparece como instrumento de transformação da sociedade, não estando 

mais atrelada inelutavelmente à sanção ou à promoção. O fim a que pretende é 

a constante reestruturação das próprias relações sociais. 

É precisamente no Estado Democrático de Direito que se ressalta a 

relevância da lei, pois ele não pode ficar limitado a um conceito de lei, como o 

que imperou no Estado de Direito clássico. Pois ele tem que estar em condições 

de realizar, mediante lei, intervenções que impliquem diretamente um alteração 

na situação da comunidade. Significa dizer: a lei não deve ficar numa esfera 

puramente normativa, não pode ser apenas lei de arbitragem, pois precisa influir 

na realidade social. E se a Constituição se abre para as transformações políticas, 

econômicas e sociais que a sociedade brasileira requer, a lei se elevará de 

importância, na medida em que, sendo fundamental expressão do direito 

positivo, caracteriza-se como desdobramento necessário do conteúdo da 

Constituição e aí exerce função transformadora da sociedade, impondo 

mudanças sociais democráticas, ainda que possa continuar a desempenhar uma 

função conservadora, garantindo a sobrevivência de valores socialmente  

aceitos.29 

O processo democrático resultante  do princípio da soberania popular 

permitiria assim ao povo a concretização de um desejo de Estado nos moldes 

da vontade da população, cabendo a estes o poder de definir as suas vontades 

para com o Estado. 

Então José Afonso da Silva30 descreve, o Estado democrático de direito 

nos seguintes princípios:   

(a) princípio da constitucionalidade, que exprime, em primeiro 

lugar, que o Estado Democrático de Direito se funda na 

legitimidade de uma constituição rígida, emanada da vontade 

popular, que, dotada de supremacia, vincule todos os poderes e os 

                                                           
29 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2008. p.122-123 
30 Ibidem, p.123. 
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atos deles provenientes, com as garantias de atuação livre de 

regras da jurisdição constitucional;   

(b) princípio democrático, que, nos termos da Constituição, há de 

constituir uma democracia representativa e participativa, pluralista, 

e que seja a garantia geral de vigência e eficácia dos direitos 

fundamentais (art. 1);   

(c) sistema de direitos fundamentais, que compreendem os 

individuais, coletivos, sociais e culturais (títulos II, VII e VIII);   

(d) princípio da justiça social, referido no art. 170, caput, e no art. 

193, como princípio da ordem econômica e da ordem social; [...] a 

Constituição não prometeu a transição para o socialismo mediante 

a realização da democracia econômica, social e cultural e o 

aprofundamento da democracia participativa, como o faz a 

Constituição portuguesa, mas com certeza ela se abre também, 

timidamente, para a realização da democracia social e cultural, sem 

avançar significativamente rumo à democracia econômica;   

(e) princípio da igualdade (art. 5, caput, e I);   

(f) princípio da divisão dos poderes (art. 2) e da independência do 

juiz (art. 95);   

(g) princípio da legalidade (art. 5, II);   

(h) princípio da segurança jurídica (art. 5, XXXVI a LXXIII).   

Como observado, a constituição assegura os limites impostos ao exercício 

do poder devendo ser assegurado por meios de controles efetivos a sua ampla 

ação, para que não ocorra uma ineficácia do que está em lei e. A tarefa 

fundamental do Estado Democrático de Direito consiste em superar as 

desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize 

a justiça social.31 

                                                           
31 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2008. p.122 
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1.1.3 A CRISE DO ESTADO 

As atuais crises econômicas e sociais mundiais tem causado sério 

desconforto na população, não somente nos  países desenvolvidos mas também 

nos emergentes. As crises dos Estados tẽm como causa a inexistência de um 

arcabouço sólido de conhecimentos, dificultando a obtenção   de soluções 

cabíveis aos problemas existentes. Ressente-se a  falta de empreendorismo 

dinâmico e inovador, de  ideias que possam ser debatidas e aprofundadas.   

 Para alguns estudiosos do assunto com opiniões extremas no tocante ao  

campo político, o Estado teria perdido sua capacidade de  decisão acerca de 

assuntos vitais. Caberia somente a si mesmo providenciar medidas urgentes e 

satisfatórias, estando submisso ao poder econômico e financeiro de atores de 

um mundo globalizado.  

Existe outra visão, mais moderada, a respeito da mundialização que 

estamos vivendo na atualidade e que predomina nos meios acadêmicos. 

Reproduz-se aqui citação de representante típico dessa visão moderada: 

“Algumas análises menos extremadas e mais matizadas que empregam o termo 

‘globalização’ são bem estabelecidas na comunidade acadêmica e concentram-

se na internacionalização relativa dos principais mercados financeiros, da 

tecnologia e de alguns importantes setores da indústria e dos serviços, 

particularmente desde a década de 70. Muitas dessas análises enfatizam as 

restrições crescentes à governabilidade de nível nacional, que impede políticas 

macroeconômicas ambiciosas significativamente divergentes das normas 

aceitáveis pelos mercados financeiros internacionais.”32 

Para certos pensadores e estudiosos, a globalização seria algo 

passageiro, um modismo, não tendo conteúdo significativo tanto em relação a 

aspectos teóricos quanto práticos. 

                                                           
 
32 HIRST, Paul; THOMPSON, Grahame. Globalização em questão: a economia internacional e as 

possibilidades de governabilidade. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 17. 



23 
 

Essa postura de negar a globalização e a extinção do Estado Nacional, 

como mostra Immanuel Wallerstein33, que embora reconhecendo uma economia 

mundo-capitalista, não elimina a importância do Estado Nacional: “a 

superestrutura da economia mundo-capitalista é um sistema de Estados 

interdependentes, sistema esse no qual as estruturas políticas denominadas 

‘Estados soberanos’ são legitimadas e delimitadas. Longe de significar total 

autonomia decisória, o termo ‘soberania’ na realidade implica uma autonomia 

formal, combinada com limitações reais desta autonomia, que é implementada 

simultaneamente pelas regras explícitas e implícitas do sistema de Estados 

interdependentes e pelo poder de outros Estados do sistema.” 

Embora o Estado esteja em mudança em virtude da globalização, ainda é 

um ator de extrema importância para o sistema econômico mundial, 

apresentando autonomia de decisões e  limitações no que se refere a sua 

soberania e os direitos humanos. 

Muito embora a soberania permaneça adstrita à ideia de insubmissão, 

independência e de poder supremo juridicamente organizado, deve-se atentar 

para as novas realidades que lhe impõem uma série de matizes, tranformando-

a por vezes.34 

Como exemplo à questão da soberania Lenio Streck35 se refere às 

comunidades supranacionais - Comunidade Econômica Europeia / CEE / União 

Europeia, NAFTA, MERCOSUL, etc. particularmente a primeira, impuseram uma 

nova lógica às relações internacionais e, consequentemente, atingiram 

profundamente as pretensões de uma soberania deslocada de qualquer vínculo 

ou limitação. O que se percebe, aqui, é uma radical transformação nos poderes 

dos Estados-Membros, especialmente no que se refere a tarifas alfandegárias, 

aplicação de normas jurídicas de direito internacional sujeitas à apreciação de 

                                                           
33 WALLERSTEIN, Immanuel. The politics of world – economy. the States, the movements and civilizations. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1988, p. 14. 
34 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciẽncia política e teoria do estado. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado Editora, 2014. p.143 
35 Ibidem. p.144 
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Cortes de Justiça supranacionais, emissão de moeda, alianças militares, 

acordos comerciais, etc. 

Continuando com o pensamento de Lenio Streck36 no que se refere à crise 

dos direitos humanos enfrentado pelo Estado: “os Direitos Humanos são 

universais e, cada vez mais, se projetam no sentido de seu alargamento objetivo 

e subjetivo, mantendo seu caráter de temporalidade. São históricos, não 

definitivos, exigindo a todo instante não apenas  o reconhecimento de situações 

novas, como também a moldagem de novos instrumentos de resguardo e 

efetivação. Preferimos dizer que se generalizam - ou difundem - na medida em 

que sob as gerações atuais observamos, muitas vezes, um aprofundamento 

subjetivos, a transformação ou a renovação (e.g. função social) dos conteúdos 

albergados sob o manto dos direitos fundamentais de gerações anteriores, além 

da especificação de novas dimensões. Ou seja, da 1a. geração com interesses 

de perfil individual passamos a, na (s) últimas(s), transcender o indivíduo como 

sujeito dos interesses reconhecidos, sem desconsiderá-lo, obviamente - 

coletivos e difusos”. 

Deve o Estado fazer uma reforma de seus mecanismos próprios, em 

termos políticos, sociais, econômicos, financeiros e comerciais. Muitos dos 

problemas que permeiam a sociedade e mais ainda o Estado poderiam e 

deveriam ser combatidos de maneiras  mais abertas e diretas.  

Para Jürgen Habermas, nesta crise atual, indaga-se muito sobre a razão 

de ainda nos atermos ao projeto da União Europeia, vale dizer, ao antigo 

objetivos de uma “união de política cada vez mais estreita”, no momento em que 

se esgotou justamente aquele motivo originário de impedir guerras na Europa. 

Há mais do que uma resposta a essa questão. Adotando o ponto de vista de uma 

constitucionalização do direito das gentes, o qual, para além do status quo, 

aponta com Kant para um futuro estado jurídico cosmopolita. (...) A União 

Europeia pode ser concedida como um passo decisivo no caminho para uma 

sociedade mundial constituída politicamente. (...) Por um lado, o debate 

contemporâneo se reduziu a buscar saídas imediatas para as atuais crises dos 

                                                           
36 Ibidem. p.151-152 
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bancos, da moeda e da dívida, perdendo-se de vista a dimensão política (I); por 

outro, falsos conceitos políticos impedem que se perceba a força civilizatória da 

jurisdição democrática – e com isso a promessa que desde o início esteve 

associada ao projeto de uma constituição europeia. 

 Logo após o malogro da Liga das Nações e desde o final da Segunda 

Guerra Mundial – tanto com a fundação da ONU como com o início do processo 

de unificação europeu – instituiu-se, nas relações internacionais, uma 

juridificação que  aponta para além da tímida tentativa de delimitar a soberania 

estatal com base no direito das gentes. O processo civilizador, que tendeu a 

acelerar logo após o final da Guerra Fria, pode ser descrito a partir de dois pontos 

de vista complementares: a domesticação da violência interestatal se orienta 

imediatamente para uma pacificação dos Estados; mas orienta imediatamente 

para um pacificação dos Estados; mas mediatemente, isto é, com a contestação 

da concorrência anárquica e com a exigência de cooperação entre os Estados, 

essa pacificação possibilitou de maneira simultânea a construção de novas 

capacidades de ação no âmbito supranacional. Pois apenas com tais 

capacidades transnacionais de controle podem ser domesticados os poderes 

sociais naturalizados que se desencadeiam no plano transnacional, vale dizer, 

as coerções sistêmicas que transgridem impassivelmente as fronteiras nacionais 

(hoje, em especial, as coerções oriundas do setor bancário). 

 E conclui: considerando o desenvolvimento da União Europeia sob esses 

pontos de vista, de modo algum está bloqueado o caminho para uma Europa (ou 

um núcleo da Europa) capaz de agir politicamente e ser democraticamente 

legitimada. E com o Tratado de Lisboa, a extensão mais longa do caminho já foi 

trilhada (II). O papel civilizador da unificação europeia torna-se ainda mais 

ressaltado à luz de um cosmopolitismo de alcance mais amplo. (...) 

 

 

1.2 EVOLUÇÃO E ORIGEM DA SOBERANIA 

 O Estado moderno, cujo nascimento testemunharam teoristas políticos da 

envergadura de Bodin, precisava impor-se. Sua formação vinha precedida dos 
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antagonismos da Idade Média entre o poder espiritual e o poder temporal, entre 

o imperador germânico-romano e os novos reis que surgiram da decomposição 

dos feudos. Sobre essa decomposição dos feudos. Sobre essa decomposição 

se levantava nova ordem de agregações políticas mais prestigiosas. De modo 

que um poder novo se firmou no Estado moderno e este poder foi o poder dos 

monarcas independentes; poder absoluto, que precisava de justificativa 

teórica.37 

 Desde a afirmação original de Bodin (século XVI) de que o Estado (ou a 

soberania) é a summa potestas, isto é, o poder absoluto e perpétuo de uma 

república, que se exerce nesses termos tanto para dentro de um Estado, em 

relação a seus habitantes, como para fora e em relação a outros Estados, 

nacionais, sem ser limitado nem em poder, nem em responsabilidade, nem no 

tempo.  

Esse conceito tomado literalmente, supõe, por um lado, a inexistência de 

uma comunidade internacional e de um direito internacional público que regula 

as relações entre os Estados (conceito externo de soberania) e, por outro, 

implica desconhecer processos de integração como protagonizado pela União 

Europeia, ou de globalização, com o crescente reconhecimento e proteção dos 

direitos humanos. 

 A realidade é que no século XXI o conceito de soberania se separa da 

pessoa do monarca e perde suas características de absoluto, em consequência 

de que a noção de Estado, por um lado, se despersonaliza e por outro, ao mesmo 

tempo, se constitucionaliza, criando cada vez maior número de restriçoes para a 

admissão do velho conceito de soberania absoluta ou de poder absoluto. Esses 

processos se aceleram especialmente nos século XX, sobretudo depois das 

duas grandes guerras mundiais, devido: a) à ação de organismos internacionais 

como a ONU, a OEA, o Gatt e a OTAN, que embora sejam estruturados sobre a 

idéia do princípio de igualdade entre os Estados e não ingerência nos assuntos 

internos de outros Estados (art. 2, §1 da ONU, ou art. 5, inciso b da OEA) podem 

em certas circunstâncias impor decisões de forma coercitiva; b) ao nascimento 

dos processos de integração regional, como a União Europeia (em nenhum de 

                                                           
37 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 12a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. p.136 
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seus numerosos documentos se cita a palavra “soberania”) nos quais as cessões 

de competências constitucionais (ou de soberania) se tornam evidentes; c) ao 

funcionamento de organismos de proteção de direitos humanos (Tribunal Penal 

Internacional, criado em Roma em 1998) que deixam de lado a ideia de 

monopólio estatal sobre alguns assuntos internos dos Estados. Na mesma linha, 

o art. 56 da Carta das Nações Unidas estabelece que não se poderá invocar o 

domínio reservado dos Estados nem o princípio de não-intervenção para 

pretender escusar a falta de cumprimento por parte de um Estado de suas 

obrigações de promover os direitos humanos, já que a proteção dos direitos 

humanos pertence à ordem pública internacional e por isso fica fora da juridição 

doméstica exclusiva dos Estados.38 

 

 

 

1.2.1 A SOBERANIA SEGUNDO ALGUNS DOUTRINADORES 

JEAN BODIN (1530-1596).  

Em sua obra suprema Os seis livros da República (1576) analisa a 

realidade da França renascentista, estabelecendo uma forte identidade entre o 

poder e  soberania do Estado. Estabelece a relação entre a sociedade e o Estado 

ao afirmar que as boas ações realizadas pelo indivíduo são boas para o Estado. 

 O Estado é composto por família a sua imagem e semelhança. Bodin 

classifica os tipos de Estado e as formas de governo, definindo o Estado em 

função de sobre quem recai a soberania. Se recai sobre um rei, será uma 

monarquia; se recai sobre alguns, será uma aristocracia; se recai sobre o povo, 

será uma democracia.  

Para Bodin o governo deve ser exercido com sabedoria e prudência por 

um monarca, porque quanto maior seja o número de indivíduos que participam 

                                                           
38 OCAMPO, Raúl Granillo. Direito internacional público da integração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

p.54 
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de seu exercício maior será a probabilidade de disputas e maior a dificuldade em 

resolvê-las. O príncipe deve prover a paz e tranquilidade para seus súditos, que 

devem ser tratados à base do princípio da igualdade. Da mesma forma, os que 

ostentam o poder devem aplicar a justiça da maneira mais adequada possível, 

dando satisfação aos que sejam afetados por suas decisões.  

Sua grande contribuição foi o desenvolvimento da teoria da soberania, 

como poder absoluto e perpétuo, que se exerce sobre todos e perante todos e 

não está sujeito a nenhum tipo de restrição. Obviamente, ele também sustenta 

a primazia do Estado sobre a liberdade individual.  

A soberania é perpétua, porque se fosse revogável não seria absoluta; 

não gera responsabilidade para quem a exerce, já que ninguém pode pedir 

contas ao rei sobre o que fez com ela (o rei somente é responsável diante de 

Deus); e é exercida sobre todas as coisas e indivíduos, sem qualquer limite. Sua 

exteriorização mais importante é o poder de criar a lei e estar isento dela.  

  

 

 

THOMAS HOBBES (1588-1679).  

Exemplifica como ninguém a transição do pensamento medieval para o 

pensamento moderno na Grã-Bretanha e sustentou, como os anteriores, o 

absolutismo do Estado e sua primazia sobre o indivíduo.  

Hobbes parte da base de que o homem, em seu estado natural, é livre e 

não está submetido à vontade de ninguém. Enfatiza a natureza animal do ser 

humano, que vive de forma independente e age somente em benefício próprio, 

sem preocupar-se com os demais. Essa conduta leva ao que Hobbes chama um 

“estado de guerra”, porque inexistindo norma que estabeleça a quem pertencem 

as coisas, todos as cobiçam e lutam para obtê-las. Para ultrapassar este estado 

de guerra e passar a um estado civil de comunidade, os homens renunciam a 

seu direito em benefício da sociedade ou república.  
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Isso significa que para viver em paz os homens precisam unir-se a fim de 

conseguir o bem-estar comum, e dessa união, por meio de diversas relações 

contratuais, surge uma pessoa artificial a quem é confiada a realização da ordem 

social e o bem-estar público. Obviamente, alguém tem de tomar as decisões 

representando a sociedade, e essa pessoa é o soberano. Portanto, caso uma 

pessoa não esteja de acordo com o governante, deverá igualmente obedecer às 

normas que este promulgue, porque se comprometeu (de maneira definitiva e 

irrevogável) com seus pares a submeter-se a uma só autoridade. As decisões 

tomadas pelo soberano podem ser arbitrárias, porém sempre devem ser 

obedecidas. Hobbes admite a possibilidade de que a autoridade recaia sobre um 

órgão colegiado (aristocracia ou democracia) ou sobre uma só pessoa 

(monarquia), porém prefere esta última, porque considera que o bem-estar 

comum é conseguido de maneira mais eficaz quando uma só pessoa herda a 

autoridade soberana para que possa governar sem risco de lutas internas pelo 

poder.39 

 

JOHN LOCKE (1632-1704).  

Em seu Segundo tratado sobre o governo civil, detalha as origens, 

propósitos e estrutura de qualquer governo civil.  

Assim como Hobbes, Locke parte da ideia de que no estado natural cada 

indivíduo age de maneira independente, confiando apenas em si mesmo, porém 

para ele esse estado não é mau e sim bom, já que havia relações de paz, boa 

vontade, assistência mútua e conservação. O problema era que esse estado era 

imperfeito, porque as eventuais violações ao direito natural das pessoas 

somente se solucionavam mediante justiça própria. Para aperfeiçoá-lo e sair 

desse estado primitivo, os homens subscrevem um contrato social, pelo qual o 

indivíduo renuncia ao poder de executar a lei por si mesmo, faculdade transferida 

coletivamente ao Estado, o que se compromete a proteger o cidadão. 

                                                           
39 OCAMPO, Raúl Granillo. Direito internacional da integração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p.49-50 
 
 



30 
 

Locke considera que esse contrato é revogável, porque os governados 

podem retirar seu apoio ao governo. Desde o começo Locke declarou que para 

realizar o bem comum a função primordial do governo deve se proteger a 

propriedade privada. Todos os homens são iguais e tem liberdade absoluta para 

agir, sempre e quando não interfiram com a liberdade de outros homens. O que 

evita que esse estado natural seja violento, como o concebia Hobbes, é a 

faculdade de raciocinar que o homem possui, faculdade que o leva a respeitar 

as normas básicas do direito natural.  

Segundo Locke, a forma de governo não é importante; o essencial é que 

o poder legislativo conte com o consentimento de todos, já que as leis vão ser 

aplicadas da mesma maneira a todos os governados.  

O poder político legítimo somente se expressa através do apoio que a 

maioria empresa ao corpo legislativo. Quando se produz uma mudança radical 

no corpo legislativo, o governo se dissolve e se forma um governo novo. A causa 

mais provável para que isso ocorra é o abuso de poder do governo, e quem tem 

o direito de decidir se há ou não abuso de poder, segundo Locke, é o povo e 

portanto a ordem civil depende de seu consentimento. 

  

JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778).  

Assim como os anteriores, ressaltou que a absoluta liberdade é o estado 

natural do homem, no qual não tem relações com outros homens, sem que por 

causa disso haja uma situação de paz ou de guerra.  

A sociedade natural é a família, tomada como modelo das sociedades 

políticas. Como essa sociedade natural se torna insuficiente para conter 

agrupações sociais de maior dimensão, é necessário subscrever um contrato 

que contenha uma constituição política, por meio da qual se renuncia à liberdade 

natural a fim de obter liberdade convencional. O direito não pode ser aplicado 

pela força, já que os homens não estão obrigados a submeter-se a um poder 

ilegítimo. Por isso, Rousseau considera que a conquista militar e a escravidão 

não conferem nenhum direito para submeter outrem. As relações com os demais 

devem dar-se em liberdade.  
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No que toca ao Estado, cada cidadão perde uma parte de sua liberdade 

natural em troca da liberdade civil e do direito de propriedade. 

 Segundo Rousseau, essa subordinação de cada indivíduo somente pode 

funcionar quando todos os cidadãos buscam o mesmo bem-estar geral. Por isso 

o principal problema da organização social consiste em assegurar a participação 

de todos os cidadãos na formação da vontade geral. Quando um cidadão aceita 

ser parte do contrato social original, compromete-se a buscar somente o 

benefício da comunidade, independentemente das consequências pessoais.

 Rousseau prevê três formas de governo: a democracia, perigosa quando 

a vontade geral for deixada de lado diante das pressões de interesses pessoais; 

a aristocracia, aceitável desde que leve em conta a vontade geral e não o bem-

estar da minoria que governa; e a monarquia, na qual, geralmente, surge a 

tentação de governar para o bem-estar pessoal do monarca, mais do que para 

o bem-estar geral. Não obstante, esclarece que a forma de governo que o Estado 

deve escolher depende de diversos fatores, como as características da 

população e até mesmo o clima.  

A criação de um governo para Rousseau, é sempre provisória e temporal, 

sujeita à aprovação permanente de cidadãos. A soberania se forma por meio da 

vontade geral e é sempre inalienável, indivisível e absoluta. Geralmente se 

expressa por maioria, salvo o contrato social originário, que exige unanimidade. 

O governo está assentado no poder legislativo, que pertence ao povo, e o 

executivo, que cumpre a vontade do primeiro. 

 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS DA SOBERANIA 

 A soberania, antes de ser um atributo do Estado, absoluto e inatingível, é 

circunstancial, só atuando na falta de pressões externas legítimas, como aquelas 

decorrentes dos tratados ratificados do Direito Comunitário e Internacional.40 

 É o exemplo da América Latina, na qual os Estados que compõem essa 

parte do mundo têm excepcional endividamento externo. Não vemos como 

                                                           
40 HUSEK, Carlos Roberto. Curso de direito internacional publico. 10ª ed., São Paulo: LTr, 2009, p. 205. 
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possam conviver com seus iguais sem negociar, sem estar atentos para as suas 

necessidades e as de outros, recuando e avançando no jogo político e 

econômico à medida que o exige a situação.41 

 O Estado assina tratados e se relaciona na órbita internacional por 

absoluta necessidade.42 

 Pouco importa se o Estado é um Estado forte ou é considerado um Estado 

fraco, se tem grande ou pequena porção de terra. A soberania, voltamos a 

afirmar, no âmbito internacional transforma-se em independência, salvo se 

considerarmos a soberania sob o ponto de vista estritamente interno; esta é 

absoluta.43 

 A soberania é hoje vista como uma qualidade que os Estados detêm sobre 

o território e sobre o povo que nele vive, que se consubstancia na exclusividade 

e plenitude das competências.44 

 

1.2.3 A IMPORTÂNCIA DA SOBERANIA PARA O ESTADO 

Consolidado o poder dentro do Estado, surge a ideia de que se trata de 

um poder soberano. Assim, temos duas construções simultâneas. Uma, a do 

Estado tal como surgido nos séculos XV a XVIII, e outra, a da comunidade 

internacional, composta por esses Estados tidos por iguais. Essa regra de 

igualdade foi o princípio sobre o qual se erigiu o direito internacional. Encontrava-

se, assim, inteiramente preservada a noção de “soberania”. Esta se constituiria 

na supremacia do poder dentro da ordem interna e no fato de, perante a ordem 

externa, só encontrar Estados de igual poder. Esta situação é a consagração, na 

ordem interna, do princípio da subordinação, com o Estado no ápice da pirâmide, 

e, na ordem internacional, do princípio da coordenação. Este princípio da 

coordenação mantém-se válido, em termos, até hoje, não tendo sido a igualdade 

dos Estados infirmada do ponto de vista jurídico. Contudo, esta postulação 

                                                           
41 Idem. 
42 Idem. 
43 Ibidem, p. 206 
44 Idem. 
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jurídica encontra absoluta ausência de correspondência nos campos político, 

econômico, militar, cultural, etc. É que os Estados tornaram-se, no tocante a 

dimensões e proporções, muito diferentes, especialmente com o advento da 

descolonização, ocorrido após a segunda guerra mundial, perdendo-se, 

destarte, a noção do que sejam os seus requisitos. Confere-se essa qualidade a 

pequenos territórios - às vezes pequenas ilhas, outras vezes nesgas de terras 

espremidas entre um Estado e o mar, ou, até, porções de territórios sem acesso 

ao mar. Tudo isso cria uma imensa desigualdade entre os Estados, o que tem 

sido objeto de não poucas preocupações na Organização das Nações Unidas 

(ONU), onde encontramos o surgimento dos fundamentos de um direito 

internacional compensador dessas fraquezas.45 

A soberania, que exprime o mais alto poder do Estado, a qualidade de 

poder supremo (suprema potestas), apresenta duas faces distintas: a interna e 

a externa. A soberania interna significa o imperium que o Estado tem sobre o 

território e a população, bem como a superioridade do poder político frente aos 

demais poderes sociais, que lhe fica sujeitos, de forma mediata ou imediata. A 

soberania externa é manifestação independente do poder do Estado perante 

outros Estados.46 

Do ponto de vista interno, porém, a soberania, como conceito jurídico e 

social, se apresenta menos controvertida, visto que é da essência do 

ordenamento estatal numa superioridade e supremacia , a qual, resumindo já a 

noção de soberania, faz que o poder do Estado se sobreponha 

incontrastavelmente aos demais poderes sociais, que lhes ficam subordinados. 

A soberania assim entendida como soberania interna fixa a noção de predomínio 

que o ordenamento estatal exerce num certo território e numa determinada 

população sobre os demais ordenamentos sociais. Aparece então o Estado 

como portador de uma vontade suprema e soberana - a suprema potestas - que 

defluiu de seu papel privilegiado de ordenamento político monopolizador da 

coação incondicionada na sociedade. Estado ou poder estatal e soberania assim 

                                                           
45 BASTOS, Celso Ribeiro. Dicionário de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 1994. p.200-201. 
46 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 13ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 119 
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concebidos, debaixo desse pressuposto, coincidem amplamente. Onde houver 

Estado haverá soberania.47 

A concepção de soberania no decorrer dos tempos foi posta no sentido 

de responder ao alto poder do Estado no que se referisse a um outro em disputas 

externas, cabendo assim ao Estado mostrar o seu poder tanto interno quanto 

externo. Neste entendimento a soberania se mostraria como um poder 

independente e superior a todos os outros. 

De fato, não se pode negar que a soberania é um conceito de natureza 

histórica e que, apenas, posteriormente recebeu uma roupagem jurídica. Tal se 

verifica, porquanto decorrente de uma necessidade específica de determinado 

povo que lutava contra o fracionamento e o consequente debilitamento do poder, 

sendo, tais fatores, geradores de incertezas e violências, justificadas estas pela 

busca de sua titularidade. Assim, defendia-se que a unificação do poder nas 

mãos de um único detentor, que não reconhecesse qualquer poder superior, 

ensejaria maior segurança e paz social, sobretudo se o detentor fosse 

considerado apenas um mandatário da nação. Por isso mesmo, constituiu-se o 

Estado, que, costumeira e equivocadamente, é denominado Estado moderno.48 

Neste sentido Luciana Medeiros49 expõe o seu pensamento: “Não 

estamos falando da polis grega, nem da organização política dos romanos; 

também não estamos nos referindo à disposição típica da Idade Média, até 

porque foi contra esta que se projetou o Estado. A figura do Estado nasceu na 

Idade Moderna justamente enquanto poder dotado de supremacia. Não se pode 

falar de Estado destituído do caráter soberano, pois esta é uma característica 

inerente a essa figura nascida de certas exigências históricas. Isso significa dizer 

que o Estado e soberania nasceram juntos: o Estado dando consistência à 

soberania: a soberania qualificando e justificando o Estado.” E continua: “Por 

conseguinte, não é apenas a soberania que possui caráter histórico. O Estado 

                                                           
47 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 13ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 132-133 
 
48 FERNANDES, Luciana de Medeiros. Soberania & processos de integração: o novo conceito de 

soberania em face da globalização. 2ªed. Curitiba: Juruá, 2007. p.65 
49 FERNANDES, Luciana de Medeiros. Soberania & processos de integração: o novo conceito de 

soberania em face da globalização. 2ªed. Curitiba: Juruá, 2007. p.65-66 
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também se caracteriza por ter surgido em face de exigências fáticas específicas, 

conjugadamente com a noção de soberania. Assim, é inegável que a soberania 

é elemento essencial do Estado. Se o Estado perde a sua soberania, deixa 

mesmo de se caracterizar como Estado.” 

Dentro do contexto do direito internacional, o Estado detém o poder de 

exercitar ou não a sua soberania : a soberania faz parte do próprio Estado. 

Dependendo do proposto em uma integração regional, poderá haver 

alguma renúncia à capacidade de livre exercício em determinadas jurisdições do 

Estado, em virtude de acordos firmados. Esta renúncia à capacidade de livre 

exercício em certas competências, não significa perda total do poder soberano 

do Estado, apenas parcial. 

Importante frisar que na discussão sobre a vinculação de um Estado a um 

compromisso internacional, que a impossibilidade de renúncia unilateral ou de 

não-cumprimento de uma determinada obrigação jurídica  não é preceito 

incondicional. Isto significa que um certo compromisso jurídico internacional 

pode ser revisto quando for legitimamente justificável e plenamente 

fundamentado em regras de direito internacional consolidadas ou acordadas. É 

sabido que, em algumas situações, o cumprimento de certas obrigações pode 

ensejar prejuízos irreparáveis a uma Nação, por serem jurídica ou faticamente 

impossíveis de ser executados sendo assim, em tais casos, permite-se que o 

Estado se desvincule momentânea ou definitivamente da respectiva obrigação50, 

respeitado o princípio da boa-fé.  

O Estado não perde seu poder de soberania pelo fato de assumir 

obrigações jurídicas internacionais. Portanto,  é falso o preceito que  um Estado, 

ao fazer parte de um ordenamento jurídico integracionista, esteja renunciando 

de forma total do seu poder  de soberania. A participação em uma associação 

internacional não priva o Estado de  seus poderes, nem tão pouco tem se 

                                                           
50 Tais situações estão previstas nos artigos 61 e 62 da Convenção sobre Direito dos Tratados, firmado em 

23 de maio de 1969, na cidade de Viena, capital da Áustria. 
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negado, de modo incondicional, seu direito à independência de conduzir seus 

interesses  internos ou externos.  

Para um Estado,  internacional, o direito fundamental que lhe deve ser 

reconhecido é o direito à independência de dirigir seus negócios internos e 

externos, sendo a soberania o poder do Estado que assegura o respeito e 

observância de tal direito51.  

1.2.4 SOBERANIA COMPARTILHADA 

Os Estados que ingressaram na União Europeia não renunciaram à sua 

soberania nem mesmo a parcelas dela em favor do todo. Simplesmente 

passaram a atuar de modo conjunto em determinadas áreas, sobretudo no 

campo da economia, de maneira a conferir maior eficácia às respectivas ações. 

Isso porque os Estados não tem mais condições, na era da globalização, de lidar 

eficazmente com as consequências de fenômenos que ocorrem além de suas 

fronteiras. Por tal razão, passaram a compartilhar as respectivas soberanias com 

outros Estados, em áreas consideradas críticas, por intermédio dos órgãos 

comunitários, aos quais atribuíram um certo número de competências, 

taxativamente explicitadas nos tratados constitutivos.52 

Não há portanto, nenhuma possibilidade de atuação comunitária fora dos 

limites definidos nos tratados. Além disso, como visto, a ação da Comunidade 

acha-se limitada pelo princípio da subsidiariedade, segundo o qual, nos domínios 

que não sejam de sua exclusiva competência, a intervenção dos órgãos 

supranacionais somente é lícita se for necessária e mais eficaz do que a dos 

Estados-membros.53 

Cláudio Finkelstein54 expõe que a soberania compartilhada exprime um 

desejo e um anseio dos próprios Estados-membros, e a parcela desta cedida ao 

                                                           
51 LITRENTO, Oliveiros. A ordem internacional contemporânea: um estudo da soberania em mudança. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991. p. 15. 
52 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Globalização, regionalização e soberania. São Paulo: Editora Juarez 

de Oliveira, 2004, p.291. 
53 Ibidem.  p.291-292 
 
54 FINKELSTEIN, Cláudio. O processo de formação de mercado de blocos. São Paulo: IOB – Thomson, 2003, 

p. 75. 
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órgão supranacional refletiu as vontades soberanas das nações, após dezenas 

de referendus e consultas populares. A integração regional indubitavelmente traz 

benefícios e, inerentemente, algum ônus, que também é compartilhado. 

Para Luiz Olavo Baptista55 relata que no processo de integração vemo-

nos diante de uma nova perspectiva da soberania: a do seu compartilhamento . 

Esse se faz por dupla via: a da criação de normas supranacionais, no caso 

chamadas de comunitárias, e da submissão automática a uma autoridade 

judicial, também comunitária (...). O processo integracionista reside justamente 

num exercer em comum a soberania, que pode evoluir até a integração das 

soberanias compartilhadas numa só. Com efeito, o poder tributário passa a ser 

exercido em comum, por exemplo, na fixação da tarifa externa comum. (...) 

 

1.2.5 OS ENTRAVES À SOBERANIA 

A soberania é, sem dúvida,  uma das principais características dos 

Estados-Nação, fruto do Tratado de Paz de Vestfália, onde se observa uma 

distinta noção de territorialidade.  

Na medida em que o Estado-Nação é um agente que tem a soberania em 

um determinado espaço geográfico, ele é detentor do monopólio legislativo 

nesse território e dispõe de meios e recursos suficientes para tornar efetivas as 

normas dentro de suas fronteiras.  

A partir do Tratado de Paz de Vestfália até o fim da Guerra Fria, as 

políticas internacionais dos Estados-Nação tinham um forte componente de 

beligerância: os Estados-Nação mantinham grandes exércitos e investiam uma 

parcela considerável do seu orçamento no desenvolvimento de materiais bélicos, 

motivados pelo temor de investidas estrangeiras contra o seu território.  

Além disso, pode-se afirmar que vivemos em uma “sociedade de 

organizações”, com o aumento da influência dos atores não estatais em 

detrimento da soberania, porque uma significativa parcela dos cidadãos passa a 

                                                           
55 O Mercosul após o Protocolo de Ouro Preto. Estudos Avançados, São Paulo, v. 10, n.27. p.92., 1996b 
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exercer suas funções nessas corporações, impondo suas normas e, a partir 

delas, pautando suas escolhas políticas, sociais, econômicas e culturais.  

Não há dúvida que uma parcela da sociedade é influenciada pela 

ideologia engendrada pela “sociedade das organizações” e, consequentemente, 

as normas elaboradas pelas organizações transnacionais possuem efetividade 

parecida com os níveis das normas formuladas pelos Estados-Nação. 

Em decorrência disso, a soberania dos Estados-Nação tenderia  a 

desaparecer ou a ser flexibilizada, porque este somente seria mais um agente 

competindo com os demais. Nessa competição o ente estatal estaria 

desguarnecido da sua principal prerrogativa, a saber, a supremacia do interesse 

público, a qual passa a sofrer um inevitável choque com os interesses privados.. 

Noutra leitura, parte da doutrina rejeita as teorias que anunciam o fim dos 

Estados-Nação em um futuro próximo, afirmando que eles mantém o atributo da 

soberania e pautam a atuação motivados por interesses nacionais.  

É inegável que empresas transnacionais aumentaram seu poder de 

barganha, o que decorre principalmente da potencial e real mobilidade do capital, 

na medida em que elas podem se transferir para locais que oferecem melhores 

condições de lucro. este fato  ocasiona competição entre os EstadosNação e 

diminui a autonomia política e econômica dos Estados em desenvolvimento 

econômico, ou seja, aqueles com menos condições de negociação. Nesse 

contexto, o público passa a ser pautado pelo privado. 

Não se pode olvidar, entretanto, que o Estado-Nação não perdeu 

totalmente o poder de negociação com as empresas transnacionais, porque 

estas necessitam da infraestrutura daquele, não ficando, dessa forma, 

totalmente à mercê das corporações. Ademais, os defensores do fim dos Estado-

Nação equivocam-se na interpretação de alguns fenômenos da sociedade pós-

moderna, isto é, os Estados-Nação não perdem sua soberania, apenas está 

ocorrendo um aumento da interdependência entre os atores estatais e não 

estatais. Essa interdependência entre os Estados-Nação e os agentes não 

estatais não aponta para a corrosão do poder soberano-territorializado; pelo 
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contrário, pode indicar uma expansão do sistema político internacional e das 

funções dos Estados-nação.  

Por isso, para os alinhados das teses de que os Estados-Nação ainda 

possuem relevantes funções, as teorias da globalização que anunciam seu fim 

não passam de uma cortina de fumaça com o intuito de diminuir a credibilidade 

das políticas estatais e fortalecer as ideologias neoliberais que defendem um 

enfraquecimento da figura do Estado. 

Já os defensores da expansão estatal usam dados empíricos na 

comprovação dos sinais vitais dos Estados-Nação, exemplificando com as ações 

engendradas nos momentos de crise econômica, como a ocorrida nos Estados 

Unidos que gerou a quebra de várias instituições financeiras no ano de 2008 ou  

a ajuda financeira que a Alemanha ofereceu à Grécia após esta ter entrado em 

colapso financeiro no ano de 2010. 

Por tais razões, não se pode concordar com os teóricos da globalização 

que vislumbram a diluição da soberania dos Estados-Nação pelo surgimento de 

novos centros de poder econômico e político formados por atores não estatais. 

 Em suma, sem negar as transformações decorrentes do modelo de 

sociedades de massas, os Estados-Nação ainda têm sido os grandes 

alavancadores da economia cambaleante nos momentos de crise, além de 

garantidores dos direitos fundamentais, sendo imprescindíveis à afirmação do 

modelo constitucional do Estado de Bem-Estar Social. 

1.2.6 SOBERANIA SEGUNDO A CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS 

O mundo presenciou no século XX duas grandes guerras: a Primeira 

Guerra Mundial, de 1914 a 1918 e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. 

Ambas deixaram marcas indeléveis  de sofrimento e destruição nas pessoas, 

cidades e países. Após o término do segundo conflito mundial, as relações 

internacionais começaram a dar seus primeiros passos para um bem comum e 

interesses coletivos, sendo a paz o objetivo primordial.  

Em virtude da Primeira Guerra Mundial foi criada em 1920 a Liga das 

Nações, com o objetivo de promover a paz em escala global. Em 1945, com o 

fulcro de substituir tal organismo foi criada a Organização das Nações Unidas 
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(ONU). A ONU prima por  evitar novos possíveis conflitos mundiais, impondo 

diretrizes para uma ordem mundial de paz e  defesa aos Direitos Humanos. 

A Segunda Guerra Mundial teve como consequência reanálise do modelo 

adotado na Paz de Vestfália, pois seus princípios foram repudiados no momento 

em que ocorreram invasões e lutas armadas entre Estados. De acordo com o 

Tratado as transgressões por parte da Alemanha,  iniciador do conflito, deveriam 

ter sido resolvidas entre os Estados envolvidos, o que de fato não ocorreu .Com 

a instalação da Carta da ONU alterações foram introduzidas no contexto das 

relações internacionais, como o nascimento das organizações internacionais, 

onde os  Estados continuam com a sua soberania interna e externa, apenas 

deixando  de ser os únicos sujeitos de direito. 

A Carta da ONU não apagou os ideias  no que se referia aos princípios de 

Paz de Vestfália, mas sim, trouxe mudanças  e reflexões decorrentes da 

Segunda Guerra Mundial. 

A Paz de Vestfália fez ressurgir a importância a soberania dos Estados e 

com isso a sua independência e autonomia, não existindo subordinação entre 

Estados, todos são iguais, o que se chama assim de soberania externa. No que 

se refere a soberania interna, cabe aos Estados estipular suas próprias políticas 

públicas e organizações internas, existindo assim uma hierarquização em 

relação a outros sujeitos de direito no campo interno. 

De acordo com a Carta da ONU, os Estados possuem entre si uma 

relação horizontal, em virtude de serem detentores de soberania externa, não 

serem assim submissos a outros Estados ou autoridade comum e 

hierarquicamente superior. 

A necessidade de ser usada uma força determinada por parte de um 

Estado passou a ser legítimo, se em caso de autodefesa, estando proibido outros 

tipo de atos contrários à paz, no caso deve ser estimulado a diplomacia56. 

 O Direito Internacional, apesar da integração e globalização, firma a 

soberania do Estado. A própria Carta da ONU estabelece em seu art. 2º, §1º 

                                                           
56 De acordo com Husek (p.309) os meios diplomáticos compreendem as negociações (bilaterais ou 

unilaterais), os serviços amistosos, a mediação e os bons ofícios. 
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que: “A organização é baseada no princípio da igualdade soberana de todos os 

seus membros.”57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 HUSEK, Carlos Roberto. Curso de direito internacional público. 10ª ed. São Paulo: LTr, 2009. p.201-202 
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2.1 O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DOS MERCADOS COMUNS 

A palavra “integração” vem do latim integrativo, onis, e segundo o 

Dicionário da Real Academia Espanhola significa, entre outras coisas, “ação e 

efeito de integrar ou integrar-se, constituírem as partes de um todo, unir-se a um 

grupo para formar parte dele”. A integração a que nos referimos é um fenômeno 

que ocorre no cenário do sistema internacional. Seus atores são os mesmos que 

protagonizam o jogo múltiplo de interações em que consiste o sistema, ou seja, 

as comunidades políticas denominadas “Estados” ou “Estados-Nações” e os 

grupos sociais e políticos situados no âmbito jurisdicional dos Estados. A partir 

deste enfoque, a integração é uma das formas de interação desses atores, 

baseada no impulso originado no desenvolvimento inerente destes e orientada 

historicamente para a formação progressiva de uma verdadeira sociedade 

internacional ou supranacional. Consiste em transformar unidades previamente 



44 
 

separadas em partes componentes de um sistema coerente que tem como 

característica essencial a interdependência, de modo que aquilo que ocorra em 

qualquer de seus componentes ou unidades produza uma mudança previsível 

na outra ou outras.58  

O fenômeno da integração entre Estados está intimamente relacionado 

com os conceitos  de reciprocidade e de interdependência. A reciprocidade é 

necessária, mas não  suficiente. Já   a interdependência, sendo a mais típica de 

suas manifestações, é importante porém não satisfaz. Conclui-se que   nem a 

intensificação e diversificação das reciprocidades, nem a manifestação da 

interdependência garantem por si mesmas a presença de uma situação de 

integração. É necessário que existam decisões políticas que forneçam à 

reciprocidade  e à interdependência sentido e finalidade certa.  

A integração tem como propósitos específicos agregar valores, seja no 

plano econômico fornecendo um maior bem-estar, seja no plano político com 

uma maior segurança ou no plano social com um maior desenvolvimento da 

comunidade nacional. 

A integração de países em Mercados Comuns, com coordenação entre 

política e medidas comerciais, financeiras, econômicas e sociais e de 

infraestrutura é o resultado da expansão do capitalismo global, ou seja, a 

globalização econômica. A globalização econômica moderna floresceu 

especialmente na segunda  metade do século XX, logo após a Segunda Guerra 

Mundial.  

A construção de cidades abastecidas e o  acesso a produtos de consumo 

de toda a ordem e recursos materiais, tornou-se não apenas uma vontade das 

sociedades globalizadas, mas também das regiões mais longínquas e rejeitadas 

da sociedade mundial. Nesse sentido o movimento crescente de mercados 

comuns, observado a partir da segunda metade do século XX, reflete o êxito 

ideológico da construção de uma sociedade global com tendências igualitárias, 

na qual não existiriam barreiras.  Mas como toda ideologia, seu contato com a 

                                                           
58 OCAMPO, Raúl Granillo. Direito internacional público da integração. Tradução de Sérgio Duarte. São 

Paulo: Campos/Elsevier, 2008. págs. 21-22. 
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prática revelou todo um conjunto de contradições, que mostraram o outro lado 

da moeda que o mundo conheceu sob o nome de Globalização: exclusão, 

empobrecimento e massificação. 59 

A integração econômica é uma opção política ao alcance dos países em 

sua busca de uma estratégia de desenvolvimento econômico. Por isso seus 

benefícios e custos potenciais devem ser comparados com os de outras opções 

de política e em particular com os de qualquer outra estratégia orientada para 

exportação. Para sua escolha deve-se levar sempre em conta que sua finalidade 

é abolir a discriminação entre unidades econômicas pertencentes a diferentes 

Estados nacionais, ainda que eventualmente isso implique discriminação contra 

unidades geográficas não incluídas no processo. Na concepção das relações 

internacionais baseada na clássica dicotomia entre interações de conflito e 

interações de cooperação, evidentemente a integração se situa no segundo 

grupo. De maneira nenhuma pode ser considerada como um fim em sim mesma, 

e sim como meio para alcançar maior desenvolvimento econômico e por essa 

via contribuir para o aumento do bem-estar geral. O processo pode ocorrer no 

cenário do sistema internacional global ou no âmbito geográfico mais restrito dos 

subsistemas regionais. No primeiro caso podemos falar de integração global, 

enquanto no segundo pode-se falar de integração regional. Em ambos os casos 

o efeito será o mesmo, isto é, fundir entidades políticas menores em entidades 

de maior extensão superficial e política.60 

Para Maria de Fátima Previdelli61, ao elaborar-se uma análise do conceito 

de evolução de integração econômica na União Europeia e do Mercosul, é 

possível afirmar o seguinte: 

                                                           
59 PREVIDELLI, Maria de Fátima Silva do Carmo. In Economia política internacional: os desafios para o 

século XX. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 171. 
60 OCAMPO, Raúl Granillo. Direito internacional público da integração. Tradução de Sérgio Duarte. São 

Paulo: Campos/Elsevier, 2008. págs. 22-23. 
 
61 PREVIDELLI, Maria de Fátima Silva do Carmo. In Economia política internacional: os desafios para o 

século XX. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 172. 
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● os processos de integração, dados a partir do pós-guerra no século XX, 

tiveram como principal foco o interesse econômico e desse, em particular, 

o interesse comercial e monetário; 

● o sucesso futuro – inclusive econômico – de tais movimentos de 

integração passa necessariamente pelo transbordamento da perspectiva 

econômica, para que se promova, afinal, uma globalização multicultural e 

inclusiva, não apenas uma integração social e economicamente seletiva 

de mercados. 

 A teoria histórica para explicação da origem dos blocos econômicos, 

estaria dividida em três fases62: 

 ● as Grandes Navegações dos séculos XV e XVI, que promoveram a 

expansão do capitalismo mercantil por todo o mundo, fazendo dele um sistema 

único de produção e consumo de mercadorias; 

 ● a Revolução Industrial do século XVIII, quando o capitalismo europeu 

passou a desenvolver tecnologias que permitiram ganhos de produtividade e 

escala; 

 ● a Internacionalização do Capital, através da expansão das corporações 

multinacionais, no século XX, após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

 A expansão do capitalismo, desse modo, em sua expansão territorial 

constituiu a base do fenômeno histórico conhecido como globalização, o qual 

teve, no final da Guerra Fria, no final do século XX, o incremento da disputa 

comercial entre empresas e países e a formação de grandes blocos econômicos 

possuidores de elementos fundamentais característicos.63 

Cláudio Finkelstein64expõe que a integração regional pode se materializar 

sob diversas formas, dependendo da intensidade e ímpeto integracionista e das 

matérias a serem tratadas nos acordos a serem firmados pelos Estado-

                                                           
62 Idem. . 172. 
63 PREVIDELLI, Maria de Fátima Silva do Carmo. In Economia política internacional: os desafios para o 

século XX. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 172. 
 
64 O processo de formação de mercados de bloco. São Paulo: IOB – Thomson, 2003. P. 23-24. 
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membros, acordos necessários à definição do escopo e amplitude da integração 

desejada. Tais formas seriam: 

● Acordos de Cooperação Regional ou Zona Preferencial (setoriais ou 

restritos a determinados produtos) – são aqueles acordos que os Estados 

negociam com o intuito de fomentar uma determinada área da economia 

ou alguns produtos especificamente, sem ambições de liberar 

substancialmente toda a pauta do comércio internacional entre os 

membros. Destinam-se a fomentar a atividade comercial relativamente a 

um determinado produto ou classe deste. 

● Área (ou Zona) de Livre Comércio pela qual os membros retiram 

barreiras comerciais existentes em suas relações comerciais 

internacionais, tanto as tarifárias quanto as não-tarifárias, outorgando-se 

reciprocamente acesso preferencial ao mercado do(s) outro(s), 

permanecendo sob a sua discricionariedade soberana a fixação de 

políticas comerciais internacionais com outras nações, assim como suas 

políticas de proteção comercial e tributárias internas. Funcional como uma 

ampliação do mercado local. Nesta opção, substancialmente todo o 

comércio intra-regional integra a pauta de desagravação fiscal. 

● União Aduaneira – mantém os pressupostos da Área de Livre Comércio 

e vai um pouco além, adotando uma Tarifa Externa Comum (TEC) 

aplicável ao comércio entre os Estados-membros e terceiros países. A 

política de comércio exterior dos membros, se não alinhadas em um 

mesmo sentido, devem estar coordenadas par não gerar sérios 

desequilíbrios em seus mercados internos, criando uma (ilícita) vantagem 

comparativa. Políticas de proteção comercial tornam-se objeto de 

discussões internas. 

● Mercado Comum é uma expansão de uma União Aduaneira que cria 

condições de convergência política dos Estados-membros e permite o 

livre movimento dos fatores de produção entre eles, podendo estender 

tais liberdades ao fluxo de capitais, à movimentação de pessoas e 

trabalhadores com o consequente direito de estabelecimento de cidadãos 
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de outros Estados-membros em qualquer unidade daquele bloco. As 

políticas comerciais são uniformizadas. 

● União Econômica – estende ainda mais o processo integracionista e 

ultrapassa aquelas características do Mercado Comum, gerando a 

necessidade de harmonização de leis, práticas comerciais e sociais, 

defesa dos direitos humanos, políticas micro e macroeconômicas e 

políticas regulatórias, entre outras.    

 Os  países casam seus interesses e buscam negociar com outros blocos 

em igualdade de condições. Atrás desse fato outras possibilidades políticas e 

institucionais passam a crescer no horizonte que, por ora, tibiamente 

delineamos, como as comunidades regionais.65 

 

 

2.2 A UNIÃO EUROPEIA 

A União Europeia foi criada em 7 de fevereiro de 1992, pela assinatura do 

Tratado de Maastricht, e tinha como objetivo não somente a união econômica, 

mas também  politica,  social e  monetária.  

Para que possamos entender a formação da União Europeia, é preciso 

expor um pouco da história da Europa. Após o final da Segunda Guerra Mundial 

a reconstrução europeia baseou-se na busca pela paz no continente. Os 

primeiros passos para a chegada da atual estrutura advieram do antigo primeiro 

ministro britânico Winston Churchill,66 que lançou o apelo a uma Europa unida.  

                                                           
65 HUSEK, Carlos Roberto. Curso de direito internacional público. 10ªed. São Paulo: LTr, 2009. p. 239. 
66 Antigo oficial do exército, repórter de guerra e Primeiro-Ministro britânico (1940-1945 e 1951-1955), 

foi um do primeiros a preconizar a criação dos “Estados Unidos da Europa”. Depois da Segunda Guerra 
Mundial, acreditava que só uma Europa unida poderia assegurar a paz. O seu objetivo era eliminar 
definitivamente as “doenças” europeias do nacionalismo e do belicismo. Churchill apresentou as suas 
conclusões, extraídas da experiência histórica, no seus famoso “Discurso à juventude acadêmica”, 
proferida na Universidade de Zurique em 1946: “Existe um remédio que (...), em poucos anos, poderia 
tornar toda a Europa (...) livre e (...) feliz. Trata-se de reconstituir e assegurar-lhe uma estrutura que lhe 
permita viver em paz, segurança e liberdade. Devemos criar uma espécie de Estados Unidos da Europa”. 
Fonte: <<http://europa.eu>> Acesso em 09.03.2015; O discurso de CHURCHILL mobilizou os europeístas 
da vários Estados que, na época se encontravam unidos em torno de diversos movimentos pró-europeus. 
Sob o impulso do United Europe Movement, no final de 1947, foi criado um comitê Internacional de 
Coordenação, o qual integrava muitos outros movimentos. Convocado por este Comité, realizou-se, em 

http://europa.eu/
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O pavor de uma III Guerra foi determinante para a integração europeia, e 

a pedra fundamental da união entre países europeus deu-se em 9 de maio de 

1950, no salão do Relógio do Quai d’Orsay, em Paris, onde o então ministro das 

Relações Exteriores francês Robert Schuman67 torna pública uma declaração 

que continha um plano preparado por Jean Monet68, cujo objetivo consistia em 

pôr em comum o controle dos recursos da França e da Alemanha nos domínios 

do carvão e do aço, duas economias fortes de então, com o objetivo de lançar 

as bases de uma paz duradoura (CECA), através do Tratado de Paris, assinado 

em 18 de abril de 1951, entrando em vigor em 23 de julho de 1952, com a adesão 

da França, Alemanha, Itália e os países do BENELUX69 (Bélgica, Holanda e 

Luxemburgo).70 

Entretanto, o desejo de alargar essa união setorial para toda a economia 

cresce entre os Seis e, em 25 de março de 1957, em Roma, são assinados dois 

tratados distintos: Tratado Institutivo da Comunidade Econômica Europeia 

(CEE), também conhecido por Tratado de Roma, cujo objetivo era a criação de 

uma política econômica comum que permitisse expansão contínua, estabilidade 

crescente e aumento acelerado do nível de vida; e o Tratado Institutivo da 

Comunidade Europeia de Energia Atômica (CEEA ou Euratom), que visa a 

promover a utilização da energia nuclear para fins pacíficos, constatando-se, 

aqui, o temor da época de uma III Guerra Mundial.71 

O projeto integracionista econômico foi tão exitoso que outros países se 

interessaram em ingressar nesse seleto Clube, até então composto por seis 

membros. Foi assim que, em 1972, a CEE ganha novos adeptos: o Reino Unido, 

                                                           
Haia, nos dias 7 a 10 de maio de 1948, um congresso com o objetivo de discutir a questaõ da unidade da 
Europa. (MARTINS, Ana Maria Guerra. Manual de Direito da União Europeia. Coimbra: Almedina, 2014. 
p.66 
67 Elaborador do Plano Schuman, propondo o controle conjunto da produção de carvão e aço. A ideia 
básica era que um país que não controlasse a produção de carvão e aço não estaria em condições de 
declarar guerra a outo.Divulgado em 9 de maio de 1950, considerada hoje a data de nascimento da União 
Europeia. 
68 Idealizador do Plano Schuman, que previa a fusão da indústria pesada da Europa Ocidental. 
69 O tratado de criação do BENELUX ocorreu em 1º de novembro de 1960 e tinham como objetivos 
estimular o comércio e eliminar as barreiras alfandegárias. 
70 ACCIOLY, Elizabeth. Mercosul e União Europeia: estrutura jurídico-institucional. 4ªed. Curitiba: Juruá, 

2010. p.46 
71 ACCIOLY, Elizabeth. Mercosul e União Europeia: estrutura jurídico-institucional. 4ªed. Curitiba: Juruá, 

2010. p.46-47 
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a Irlanda e a Dinamarca. A Europa passa a funcionar a Nove. Se até aqui a CEE 

caminhava a passos largos com os Seis praticamente em igual nível de 

desenvolvimento, partindo do fim da II Guerra Mundial, com a Alemanha 

destacada entre eles. Com a entrada desses três países sente-se um 

desnivelamento, pois, à exceção da Dinamarca, os outros países entravam com 

um nível econômico inferior. Acresce-se a esse  problema a crise econômica 

mundial das décadas de 70 e 80, que trouxe um período de estagnação não só 

na Europa, como em todo o mundo. A Grécia pleiteia sua entrada e torna-se 

sócia da CEE em 1982. Portugal e Espanha ingressam em 1986. A Europa então 

caminha a Doze.72 

Com a evolução do processo de integração e o esgotamento  do  Tratado 

de Roma em atingir seu maior objetivo - o mercado comum - uma nova revisão 

foi levada a efeito, criando-se outra fase de integração econômica: a União 

Econômica e Monetária.  

Em 1º de novembro de 1993 entra em vigor o Tratado da União Europeia, 

também  conhecido por Tratado de Maastricht, por ter sido assinado nesta cidade 

holandesa em 7 de fevereiro de 1992. O avanço mais significativo foi a 

instauração progressiva de uma união monetária, com a consolidação de uma 

moeda única, o euro, que entrou em circulação no início de 2002. 

Novas metas foram lançadas na UE a partir de outra revisão do Tratado 

de Roma:  em 2 de fevereiro de 1997 ocorre a assinatura do Tratado de 

Amsterdã, que entrou em vigor em 1º de maio de 1999. Vem este Tratado 

reforçar dois pilares comunitários, inseridos no TUE, ainda a ser construído: a 

Política Externa de Segurança Comum (PESC) e a Cooperação Policial e 

Judiciária em Matéria Penal (CPJP).  

                                                           
72 A União Europeia hoje é formada por 28 países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, 

Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, 
Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Romênia e Suécia. Países a caminho da adesão à União Europeia: Albânia, Macedônia, Montenegro, Sérvia 
e Turquia. Fonte: <<http:europa.eu>> Acesso em 15.01.2016 
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Deve ser  destacado que a União Europeia está embasada sob três 

pilares:  cooperação,  natureza intergovernamental e o pilar das Comunidades, 

de natureza supranacional. 

Para Frank Pfetsch73 sobre o processo de construção da União Europeia: 

“A ampliação constante tornou a Comunidade mais heterogênea e menos 

eficiente. A fraqueza da UE com respeito aos conflitos na Europa do leste 

e do sul é patente. A concepção de uma ‘Europa de velocidades 

diferentes’, a adoção das decisões por maioria e a incorporação de 

questões de política externa e de segurança podem ser interpretadas 

como respostas à heterogeneidade crescente da Comunidade. O retorno 

a um processo mais rígido de decisão parece inevitável, se quiser impedir 

que novas ampliações acarretem a ingovernabilidade.” 

E continua em seus dizeres: 

“A energia motriz do processo europeu de unificação, no início, foram 

sobretudo as considerações de ordem política. Após a ‘guerra dos trinta 

anos’ de 1914 a 1945, prevaleceu a vontade de promover a paz pela 

cooperação e pela integração. O tempo transformou em cooperação o 

conflito entre os Estados nacionais europeus. Institucionalmente, o 

processo de unificação começou no campo econômico, pois a primeira 

associação supranacional ocorreu no setor econômico, com a produção 

de carvão e aço. Essa integração estava motivada, contudo, antes de 

mais nada, politicamente.” 

 

 

2.2.1 O ATO ÚNICO EUROPEU 

O Tratado de Roma de 1986 sofre a sua primeira revisão profunda através 

do Ato Único Europeu, que passou a vigorar em 1º de julho de 1987. Nesta 

década as comunidades Europeias sofreram profundas dificuldades, e 

                                                           
73 PFETSCH, Frank R. A União Europeia: história, instituições, processos. Brasĩlia: Editora Universidade de 

Brasília: Imprensa Oficial, 2001. p. 66-67 
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mostravam-se receosas em responderem adequadamente aos desafiso sociais 

e econômicos que estavam enfrentando.  

As principais razões74 que levaram a UE a uma revisão de seus Tratados 

foram:  

Em primeiro lugar, devido ao já mencionado compromisso de Luxemburgo 

de 1966, as Comunidades viviam uma certa paralisia institucional que era 

necessário ultrapassar. 

Em segundo lugar, e ainda do ponto de vista institucional, o Parlamento 

Europeu reclamava uma maior participação no procedimento legislativo desde o 

Ato de Bruxelas, de 20 de setembro de 1976, que previa a sua eleição por 

sufrágio direto e universal, alegando que as Comunidades sofriam de déficit 

demográfico, o que, na época, era corroborado pela Comissão e apoiado pela 

generalidade da doutrina juscomunitária. 

Em terceiro lugar, era necessário reformular a política agrícola comum, a 

qual absorvia percentagens muito elevadas do orçamento comunitário que eram, 

sobretudo, canalizadas para os agricultores franceses e alemães, enquanto o 

maior contribuinte líquido era o Reino Unido. Esta situação gerou acesos debates 

nos Conselhos Europeus no final  dos anos 70, nos quais o Reino Unido 

reclamava uma participação no orçamento mais equitativa. 

Em quarto lugar, por força dos sucessivos alargamentos, as Comunidades 

apresentavam uma maior heterogeneidade, dado que os Estados que a 

compunham detinham níveis de desenvolvimento muito diferentes, ao contrário 

do que acontecia com os seis membros fundadores. Essa heterogeneidade 

necessitava de um novo enquadramento que a versão originária dos Tratados 

não permitia. 

Por último, a via de UEM que, entretanto, se encontrava em curso não era 

possível com o Tratado de Roma, na medida em que este não continha os 

instrumentos jurídicos necessários à passagem à fase seguinte. 

                                                           
74 MARTINS, Ana Maria Guerra. Manual de Direito da Unão Europeia. Coimbra: Almedina, 2014. 
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As principais modificações introduzidas pelo AUE foram75: 

a) O respeito pela democracia, pelo Estado de direito e pelos direitos 

fundamentais; 

b) o sistema institucional; 

c) o mercado interno 

d) a introdução de novas políticas comuns e da coesão econômica e social; 

e) o alargamento das atribuições externas da Comunidade; 

f) a cooperação política europeia. 

 

O Ato Único Europeu não significou apenas uma mera revisão dos Tratados, 

pois foi através dele foi instituído o Sistema Monetário Europeu e restou 

formalizada a cooperação em matéria de política externa. 

 Em resumo, pode-se dizer que a grande novidade do Ato Único Europeu 

foi o reforço do propósito de criar uma União Política para a Europa.76 

 

 

2.2.2 O DIREITO COMUNITÁRIO NA UNIÃO EUROPEIA 

O Direito Comunitário é um ramo derivado do Direito Internacional 

Público, mas considerado autônomo em relação a este, mesmo que ainda 

mantenha com ele forte inteiração. Durante muito tempo, esse ramo do direito 

foi ensinado e estudado dentro da cadeira do DIP, mas devido à crescente e 

complexa amplitude do seu objeto, seu estudo se tornou independente nas 

grades dos cursos de Direito, principalmente nos países da Europa.77 

O Direito Comunitário surgiu com a criação das comunidades europeias, 

o que pode ser identificado nos períodos de abril de 1951, quando começou a 

vigorar o Tratado da primeira comunidade, a Comunidade Europeia do Carvão e 

                                                           
75 MARTINS, Ana Maria Guerra. Manual de Direito da Unão Europeia. Coimbra: Almedina, 2014. p.88 
 
76 TOSTES, Ana Paula. União Europeia - o poder político do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 110 
77 QUADROS, Fausto. Direito da União Europeia. 3ªimpressão. Coimbra: Almedina, 2009. p. 325 
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do Aço (CECA). Em maio de 1952, na cidade de Paris, os Estados membros da 

CECA assinaram o Tratado da Comunidade Europeia de Defesa (CED).78 

Como todo novo ramo do Direito, o Direito Comunitário precisou se 

estruturar através de outros ramos, sendo os principais o DIP, o Direito 

Econômico e o Direito Administrativo. Com relação ao DIP, o Direito Comunitário, 

apesar de ter como fonte originária os tratados internacionais e manter esse 

vínculo embrionário, o Direito Comunitário ganhou autonomia dogmática e 

científica, o que o fez ter o seu objeto estudado de maneira independente.79 

Com relação ao Direito Econômico, serviu de alicerce principalmente no 

tocante à inspiração para as “quatro liberdades”, que são: liberdade de circulação 

de mercadorias, liberdade de circulação de pessoas, liberdade de circulação de 

trabalhadores e liberdade de circulação de serviços.80 

Além das quatro liberdades, os princípios do Direito Econômico serviram 

como base de evolução da integração econômica ocorrida na Comunidade 

Europeia / União Europeia desde o Tratado do Carvão e do Aço, o Eurátomo, 

até o auge da integração econômica com a unificação das moedas e a criação 

do euro.81 

Quanto ao Direito Administrativo, a relação com o Direito Comunitário é 

bastante intensa. No início da formação e da integração europeia, o Direito 

Administrativo dos Estados membros, principalmente de países como a França 

e Alemanha, serviu de fonte de inspiração para a criação dos princípios gerais e 

procedimentos do que viria a se tornar Direito Administrativo da União Europeia. 

Numa fase posterior, essa relação se inverteu, uma vez que, consolidado o 

sistema jurídico supranacional, os Estados membros passaram a ter que aceitar 

                                                           
78 DUARTE, Maria Luísa. União Europeia. Estatística e Dinâmica da Ordem Jurídica Eurocomunitária. 

Coimbra: Almedina, 2010. p. 96 
79 QUADROS, Fausto. Direito da União Europeia. 3ªimpressão. Coimbra: Almedina, 2009. p. 344 
 
80 Idem. p. 325. 
 
81 MARTINS, Ana Maria Guerra. Curso de Direito Constitucional da União Europeia. Coimbra: Almedina, 

2004. p.275. 
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suas ordens jurídicas e decidir, através de seus órgãos e tribunais, os 

procedimentos institucionalizados pelo Direito Administrativo Comunitário.82 

 Como mostra-se claro o Direito Comunitário tem conexões com vários 

ramos do Direito,  sendo a base de sustentação jurídica da União Europeia. Em 

relação à sua natureza jurídica existem duas as correntes:  a internacionalista e 

a federalista. 

 A corrente internacionalista, que atualmente tem menos adeptos, acredita 

que os Estados-membros soberanos não têm que aceitar o Direito Comunitário 

em suas ordens jurídicas, uma vez que este não se sobrepõe às constituições 

dos Estados. Isso porque o Direito Comunitário tem como fonte primária os 

tratados internacionais, derivando, assim, do Direito Internacional Público, não 

podendo afrontar o Direito Constitucional Estatal.83 

 A corrente internacionalista não consegue explicar o ponto mais 

importante do Direito Comunitário que é a integração. De fato, a Teoria Geral 

dos Tratados Internacionais não explica traços essenciais do Direito 

Comunitário. São exemplos importantes: a aplicabilidade imediata de alguns dos 

seus procedimentos e normas no âmbito da ordem interna dos Estados; a 

primazia do Direito Comunitário sobre o Direito Nacional; a anuência dos 

tribunais nacionais à jurisprudência comunitária. Enfim, o fenômeno da 

subordinação encontra-se na essência do conceito de integração, o que leva ao 

nascimento de um poder político integrado na titularidade das Comunidades.84 

 A corrente federalista, em forte ascensão, acredita que o Direito 

Comunitário tem natureza jurídica federalista. Isso ocorre sob a perspectiva de 

analisar a União Europeia como um Estado Federal. Essa ideia não é de todo 

incorreta, porque se for feita uma análise histórica da formação das 

Comunidades Europeias fica evidente a Declaração de Schuman, de maio de 
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1950, previa muito mais do que uma união de carvão e aço entre a Alemanha e 

França e sim, o federalismo europeu.85 

 Mostra-se assim que tanto as Comunidades quanto a própria União 

Europeia tinham ideais de forma federalista, porém esta ainda não ocorreu na 

prática. Apesar de se acreditar que a opção federal possa vir existir em breve, é 

temeroso afirmar que a União Europeia já seja um Estado Federal: esta não pode 

ser intitulada como Estado, pois na visão clássica a existência do Estado está 

vinculada à formação de uma soberania, um território e um povo, que através do 

poder constituinte originário irá criar uma constituição. 

 Por isso, é fundamental o entendimento de como foi construída a estrutura 

institucional da UE, e em que base principiológica e normativa foi fundada a 

supranacionalidade, para que se entenda como diálogo e a cooperação entre a 

União e os Estados-membros e, principalmente, entre a UE e o cidadão europeu 

e sua contribuição para a formação da democracia supranacional.86 

 

 

 

2.2.3 O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE 

 A origem desse princípio remonta à filosofia escolástica e mais 

recentemente à Doutrina Social da Igreja de fina do século XIX e início do século 

XX (na encíclica Quadragesimo Anno de 1931, o Papa Pio XI fala desse 

princípio). No terreno estritamente político, a lei Fundamental de Bonn de 1949 

também utiliza ao distribuir competências entre o Estado federal e os Länder. 

Não obstante, em nível comunitário, foi a Ata da União Europeia de 1986 que 

introduziu no direito originário (sem o chamar pelo nome) vinculando-o 
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exclusivamente à proteção do meio ambiente, com transcendência jurídica e 

política praticamente nula.87 

 Após o Ato Único Europeu, a criação da  União Europeia despontou como 

a etapa lógica seguinte, para que o processo integrativo que fosse devidamente 

aprofundado.  

Contudo, para se obter o acordo dos Estados com o propósito de um 

esforço de integração tornava-se necessário pôr fim aos temores de perda de 

soberania e de competências, dando-lhes garantias de que os seus poderes 

soberanos não seriam desassistidos e de que a estrutura institucional 

comunitária não retiraria dos governos nacionais os  poderes de última instância 

decisória.  

É neste sentido se compreende a admissão do princípio da 

subsidiariedade nos Tratados, com o intuito de reforçar  o papel dos Estados no 

processo decisório comunitário. 

 O Tratado da União Europeia de 1992 incorpora ao Pilar comunitário o 

princípio da subsidiariedade (art. 5º do TCE)88, regulamentando-o como princípio 

de caráter geral aplicável a todos os âmbitos de competências não exclusivas da 

Comunidade.  

Fica estabelecido que a Comunidade deve atuar dentro dos limites das 

competências a ela atribuídas pelo Tratado,   sempre com o intuito de atingir os 

objetivos por aquele indicado.  

Nos âmbitos que não sejam de sua competência exclusiva, conforme o 

princípio da subsidiariedade, ela deve limitar-se  a intervir somente na medida 

em que os objetivos da ação pretendida não possam se alcançados de maneira 

                                                           
87 OCAMPO, Raúl Granillo. Direito internacional público da integração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 

323. 
88 Art. 5º, n.3: Nos domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a União intervém apenas, de 
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regional e local, podendo contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser mais bem 
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suficiente pelos Estados membros e por conseguinte possam ser melhor 

atingidos em nível comunitário. 

Os doze Estados membros da fundação da União Europeia em 1992 

decidiram recorrer a esse princípio com o propósito de conter a representação 

expansiva dos poderes comunitários, já que a generalização do voto por maioria 

qualificada na base do Conselho e a já conhecida jurisprudência do Tribunal de 

Justiça abriam as portas para a ampliação das  competências comunitárias,  que 

muitos Estados desejam  limitar. 

 Na opinião de Fausto Quadros89: “Este princípio foi um dos assuntos mais 

controversos do Direito Comunitário. Relativo às atribuições de competências 

concorrentes, ou seja, que podem ser realizadas tanto pela União como pelos 

Estados-membros, foi pensado para que União somente pudesse realizar aquilo 

que os Estados-membros não conseguissem fazer sozinhos. Atualmente, a 

prioridade no exercício das atribuições concorrentes é dos Estados-membros, 

mas este princípio pode ser exercido, também, quando a União conseguir 

demonstrar que pode alcançar melhores resultados ao aplicar os Tratados do 

que os Estados-membros, ou que os mesmos, apesar de competentes para o 

exercício dessa atribuição, não o fizeram”. 

 A aplicação do princípio da subsidiariedade deveria esclarecer, então, 

uma definição anterior de distribuição de funções entre as Comunidades e os 

Estados-membros, eterno tema de  debates do Direito Comunitário, não tendo o 

Tratado de Maastrischt obtido êxito em esclarecê-lo. 

 As razões para a existência de conflitos decorrentes da aplicação do 

princípio da subsidiariedade podem ser diversas. Inicialmente   podem suscitar-

se dúvidas quanto ao caráter exclusivo ou não das atribuições da União, na 

medida em que nem sempre os diversos intervenientes no procedimento 

legislativo estão de acordo quanto a este aspecto. Por outro lado, as exigências 

de fundamentação dos atos legislativos, atualmente impostas pelo Protocolo nº2 

(artigo 5º), podem não ser adequadamente cumpridas. Por último, refira-se que 

a apreciação do suficiente alcance dos objetivos da ação por parte dos Estados-

                                                           
89 QUADROS, Fausto. Direito das Comunidades Europeias, Contributo para o estudo da natureza jurídica 

do Direito Comunitário Europeu. Lisboa: Almedina, 1994. p. 103. 
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membros e da melhor atuação por parte da União constituir igualmente motivo 

de discórdia. Note-se, porém, que, neste caso, a conclusão, nem ou noutro 

sentido, depende muito mais de critérios políticos do que de critérios jurídicos, 

na medida em que existe uma grande margem de discricionariedade por parte 

do decisor político, o que torna a atuação do Tribunal improvável.90 

 

2.2.4  O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

O Princípio da Proporcionalidade está de acordo com o art. 5º, §3º do 

Tribunal da Comunidade Europeia. Busca equilibrar a atuação da União, que não 

deve cometer excessos na tentativa de atingir os objetivos do tratado. É um 

princípio autônomo, porém complementa o Princípio da Subsidiariedade, 

servindo para nortear o exercício das atribuições da União. 

 Devemos observar que o Princípio da Proporcionalidade não é uma 

inovação do Tratado de Lisboa e, muito menos, do Direito da União Europeia. 

Ele integra o conjunto de princípios que enformam o Estado de direito e, 

consequentemente, a União de direito, atuando ao nível do controle da atuação 

dos órgãos.  

Embora no Tratado de Maastricht não tenha sido introduzido, 

expressamente, o Princípio da Proporcionalidade foi utilizado inúmeras vezes 

pelo Tribunal de Justiça da Europa para controlar o exercício de poderes por 

parte dos Estados-membros e por parte da Comunidade. 

O princípio da proporcionalidade implica que a medida em causa deve ser 

apropriada e necessária para atingir os seus objetivos. O princípio compreende, 

portanto, dois testes: o da adequação e o da necessidade. O primeiro refere-se 

à relação entre o meio e o fim, ou seja, os meios empregues pela medida devem 

ser adequados - nomeadamente razoáveis - para atingir os seus objetivos. O 

segundo teste impõe a ponderação do peso dos diferentes interesses em 

conflito. O Tribunal deve avaliar as consequências adversas que uma 

determinada medida tem num direito digno de proteção e determinar se essas 
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consequências estão justificadas tendo em conta a importância do objetivo 

prosseguido, designadamente, se não há outras medidas menos restritivas. 

Note-se que mesmo que a medida passe estes dois testes e ainda que não haja 

meios menos restritivos, a medida não respeitará a proporcionalidade se tiver 

um efeito excessivo sobre os cidadãos por ela abrangidos.91 

 

2.3 A FORMAÇÃO DO MERCOSUL 

O sonho de uma América Latina unida sempre fez parte dos anseios e 

desejos de parcela significativa da população latino-americana e diversas foram 

as tentativas iniciadas buscando alcançar tal objetivo. Nessa ótica, Brasil, 

Argentina, Paraguai e Uruguai, quando da assinatura do Tratado de Assunção 

de 1991, deram início à mais ousada tentativa de integração regional realizada 

no continente. A ousadia, no entanto, não residia na tentativa em si, vez que, 

como exposto anteriormente, a América do Sul já conhecera outras associações 

regionais que, mesmo sem produzir os efeitos aos quais se propuseram, 

perduram (algumas) até o presente. Reside, sim, nos resultados práticos de 

integração econômica que até o momento foram logrados e na vontade política 

que os governos dos sócios e associados demonstram em prosseguir com o que 

já foi alcançado e melhor desenvolver o Mercosul e suas instituições, visando a 

uma integração mais ampla e completa.92 

Em 26 de março de 1991, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram o 

Tratado de Assunção, criador do  Mercosul. As características básicas deste 

tratado foram a livre circulação de bens e serviços, o estabelecimento de uma 

tarifa externa comum – TEC, a adoção de uma política comercial comum perante 

terceiros países e a coordenação das políticas macroeconômicas e setoriais.  

Duas etapas eram previstas para a viabilização da realização do mercado 

comum no Cone Sul: uma fase inicial provisória e uma segunda etapa definitiva.  

                                                           
91 MARTINS, Ana Maria Guerra. Manual de Direito da União Europeia. Coimbra: Almedina, 2014. p. 286-

287. 
 
92 FINKELSTEIN, Cláudio. O processo de formação de mercados de bloco. São Paulo: IOB-THOMSON, 

2003. p.117. 
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A primeira fase, iniciada  com a assinatura do Tratado de Assunção e também 

conhecida como fase transitória, durou até a assinatura do Protocolo de Ouro 

Preto. Este  deu origem à segunda etapa, oportunidade em que se instituiu a 

personalidade jurídica de direito internacional ao presente bloco. 

O Tratado de Assunção é o marco inicial do processo de formação do 

Mercosul, e  fixa objetivos comuns a serem concretizados de forma gradativa e 

por meio de programas conjuntos.  

Em seu conteúdo percebe-se que há poucas normas básicas obrigatórias e 

seu texto contém, sobretudo, enunciações programáticas e princípios genéricos 

não desenvolvidos.  

A organização institucional adotada pelo Tratado de Assunção para o 

Mercado Comum do Sul é mínima, preparada para ter vigência exclusivamente 

durante o período de transição, que se estenderia até 31 de dezembro de 1994, 

devendo as partes, antes dessa data, determinar a estrutura institucional 

definitiva dos órgãos de administração e também as atribuições de cada um 

deles, além de definir o sistema de tomada de decisões (art. 18).  

O Tratado de Assunção é composto por  um preâmbulo e seis capítulos, que 

regulam os Propósitos, Princípios e Instrumentos, Estrutura Orgânica, Vigência, 

Adesão, Denúncia e Disposições Gerais, e que atribuía a dois órgãos 

intergovernamentais (O Conselho do Mercado Comum e o Grupo Mercado 

Comum) a administração e execução do acordo (art. 9º). A eles se acrescentava 

a Secretaria Administrativa, destinada ao apoio funcional e à guarda de 

documentos e uma Comissão Parlamentar sem definição de funções. 

Podemos dizer que os órgãos estruturais que formam o Mercosul, com  

capacidade decisória são formados basicamente por representantes dos 

próprios Estados, desta forma, entende-se que como possuir indenpendência 

em sua estrutura, não pode de fato ser supranacional. Martha Jimenez93 tem a 

mesma opinião, onde afirma: 

                                                           
93 JIMENEZ, Martha Lucía Olivar. La coprensión del concepto de derecho comunitário para uma verdadeira 
integración en el Cono Sur. MERCOSUL: seus efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos Estados 
membros. Livraria do Advogado, 1995 p. 15-76. 
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“Dentro del sistema del Tratado y del Protocolo de Ouro Preto, 

última modificación fundamental a las disposiciones del primero, 

pueden constatarse la inexistência de uma voluntad autónoma a la 

de los Estados membros del processo, así como de poderes 

efectivos al servicio de los objetivos comunes y la naturaliza 

internacional de las disposiciones adoptadas por los órgãos 

decisiorios” 

A primeira grande realização institucional do Mercosul foi a aprovação de um 

sistema de solução de controvérsias por meio do Protocolo de Brasília de 1991. 

Este protocolo criou um sistema de tribunais ad hoc, cujos laudos são 

obrigatórios e inapeláveis e cuja função é eliminar as controvérsias que surjam 

entre os Estados membros em relação ao direito emergente do processo 

associativo. 

Na reunião realizada na cidade de Ouro Preto, entre 14 e 17 de dezembro de 

1994, foram tomadas as decisões e fixadas as linhas gerais de maior importância 

na evolução do processo de integração, dando origem ao Protocolo de Ouro 

Preto, ratificado pela Argentina em 20 de setembro de 1995, por meio da Lei 

nº24.560. O tratado dotou o Mercosul de personalidade jurídica internacional; 

definiu sua estrutura institucional definitiva, que na realidade conserva a criada 

pelo Tratado de Assunção, acrescentando-lhe a Comissão de Comércio do 

Mercosul e o Foro Consultivo Econômico e Social; determina o aprofundamento 

da integração mediante políticas macroeconômicas e setoriais coordenadas; e 

aprova de maneira definitiva a Tarifa Externa Comum, cuja nomenclatura 

harmonizada entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995.94 

 

2.3.1   O MODELO IDEAL DE INTEGRAÇÃO PARA O MERCOSUL 

O MERCOSUL, desejando configurar-se como mercado comum, terá de 

fazer face a questões estruturais para poder pretender alcançar patamares mais 

coesos de integração, colocando os fundamentos que permitam mecanismos 

                                                           
94 OCAMPO, Raúl Granillo. Direito internacional púbico da integração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 

469. 
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que transcendam as políticas e os mercados nacionais no âmbito do 

MERCOSUL. Os pressupostos terão de ser expressos concretamente, mediante 

a opção por determinado modelo de integração e na implementação 

operacional.95 

Ao mesmo tempo em que se propõe exigências e perspectivas para o 

MERCOSUL e seu modelo institucional, trata-se, também, de ter presentes os 

possíveis efeitos e desdobramentos favoráveis que este projeto de integração 

econômica, tanto pelas imposições de sua própria dinâmica, como pela 

renovação e reformulação de estruturas concomitantes a tais processos, pode 

ter na ordem interna, quando se vem tornando mais e mais patente e pungente 

a necessidade de se repensar o tamanho, o papel e a qualidade da atuação do 

Estado, não somente entre nós, onde parecem ter sido esquecidos os objetivos 

maiores, vivendo toda a máquina estatal não como ferramenta ou meio, mas 

antes como fim em si mesma, bem como no momento em que se ensaia construir 

algo viável e duradouro, em termos de integração, com nossos vizinhos do Cone 

Sul.96 

Fugindo da alternância de expectativas, seguidas de recaídas de crise e 

desencanto, concretiza-se o desafio de enfrentarmos a realidade, e 

concatenarmos propostas de ação, no caso da integração, evitando 

descompasso entre discursos e metas, e procurando sintonia entre operadores 

econômicos privados e governo, alinhando programas e resultados, 

concatenando modelos e perspectivas, sem que fique a universidade à margem 

do processo, quando esta deveria ser, presença institucional. Há de se eliminar 

a falta de transparência e regularidade na circulação de informações. Coerência 

e consistência têm sido virtudes escassas ultimamente, e também têm sido de 

ser contra ou a favor da integração, seja enquanto proposta ou enquanto 

princípio, já que poucos ou quase ninguém sustentaria seja a viabilidade, seja a 

conveniência de tese de isolamento econômico, em contexto mundial como o 

atual.97 

                                                           
95 CASELLA, Paulo Borba. Anuário: direito e globalização: 1 : a soberania. Coord.:Celso de Albuquerque 

Mello. Rio de Janeiro: 1999, p. 87. 
96 Idem. 
97 Ibidem. p. 89. 
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É preciso concentrar esforços de reflexão e compreensão, no sentido de 

se determinar o quanto se tem e se pode mudar na ordem supranacional, e mais 

especificamente o que se pretende e como se pode pretender alcançar com 

nossos vizinhos a integração, sem estruturar correspondente modelo 

institucional, como ilustra o MERCOSUL.98 

Não se pode pretender tratar de integração, arriscando pouco 

fundamentadas generalizações a respeito de tal processo sem analisar antes a 

experiência mais completa e mais bem realizada em tal sentido, justamente 

enfocando por que essa experiência conseguiu superar o ponto de resistência, 

diante do qual soçobraram todos os esforços anteriores: o poder soberano dos 

Estados-membros, traçando a linha divisória decisiva para a distinção entre 

diferentes modelos que se autodenominam “de integração”. Mais o que o rótulo, 

ou desejo expresso, será decisivo, para determinar a configuração institucional 

de qualquer processo de integração na perspectiva da União Europeia, em seu 

quadro institucional e ordenamento jurídico, perquirindo o que se tornou eficaz 

essa tentativa enquanto outras não vão além do discurso ou de estágios 

incipientes de implementação.99 

Nesse sentido é inestimável a contribuição comunitária, sem pretender 

transposições diretas, nem copiar mecanismos, mas atentando para a dinâmica 

política do processo de integração, tal como por vez primeira, se alcançou na 

Europa, cabendo ter presente esta experiência como ponto de referência para 

se colocar em bases viáveis o esforço de construção do MERCOSUL, cientes e 

conscientes das especificidades e diversidade rítmica e dinâmica própria do 

processo em curso entre nós, como frisa o preâmbulo do Protocolo de Ouro 

Preto, de 1944, mencionando a “dinâmica implícita em todo processo de 

integração e a consequente necessidade de adaptar a estrutura institucional do 

MERCOSUL às mudanças ocorridas.”100 

As soberanias nacionais podem permanecer nominalmente intocadas, 

mas na medida em que se vai além do que anteriormente existia, substituindo 
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economias estrita ou predominantemente nacionais por economias integradas, 

as mutações correspondentes na soberania serão irremediáveis, pelas 

construções jurídicas, empiricamente desenvolvidas, para enquadrar as 

necessidades de atuação, em relação à capacidade para atender as 

necessidades operacionais do processo de integração e a consecução de seus 

resultados. Quando a lei, seja interna como internacional perde, 

esquizofrenicamente, o contato vital com a realidade, esta encontra seus 

próprios caminhos.101 

 

 

2.3.2 O PRIMADO DO DIREITO COMUNITÁRIO 

 A primazia do direito comunitário sobre o direito interno dos Estados 

membros foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça, primeiro para os tratados 

constitutivos (direito originário) e posteriormente para o direito derivado. Quanto 

ao direito originário, segundo critério do Tribunal de Justiça, à diferença dos 

tratado internacionais de tipo clássico os tratados comunitários criaram um 

ordenamento jurídico próprio, que desde sua entrada em vigor se integra aos 

ordenamentos jurídicos dos Estados membros e se deve ser aplicado pelos 

tribunais nacionais. Com a criação de uma Comunidade sem limites temporais, 

dotada de instituições próprias e com autênticos direitos de soberania, os 

Estados membros, dentro dos âmbitos determinados pelos Tratados, criaram um 

corpus jurídico vinculante, tanto para si mesmos como para seus cidadãos. Em 

virtude disso, as instituições das Comunidades estão dotadas de poderes 

efetivos, tanto no plano interno como no externo, que emanam de uma limitação 

de competências constitucionais próprias dos Estados, ou de uma limitação 

definitiva de seus direitos soberanos em favor do ordenamento jurídico europeu. 

A força obrigatória desse direito supranacional não pode variar de Estado a 

Estado, nem tampouco uma norma de direito interno pode opor-se a sua 
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vigência, pois de outra forma estaria comprometido do princípio fundamental da 

primazia do ordenamento jurídico comunitário.102 

 Essa primazia deve ser aplicada pelos juízes nacionais competentes em 

matéria determinada, com a obrigação de aplicar integralmente o direito 

comunitário, protegendo os direitos que este confere aos particulares e deixando 

de aplicar todas as disposições nacionais eventualmente contrárias, tanto 

anteriores como posteriores à norma europeia.  

A questão da primazia somente é suscitada quando há normas internas 

incompatíveis, situação na qual  todas as autoridades públicas, inclusive os 

juízes, estão obrigados a aplicar contra legem as normas comunitárias.  

Devemos observar que estão inseridos na norma jurídica comunitária, os 

princípios da primazia da norma comunitária e da aplicabilidade direta. 

Segundo o Tribunal de Justiça, caso a norma interna incompatível seja a 

anterior à norma comunitária, esta  torna a primeira inaplicável de pleno direito a 

partir do momento da entrada em vigor da segunda.  

Quando a norma interna incompatível, ao contrário, é posterior à 

comunitária, a existência desta última impede a formação válida do novo ato 

legislativo nacional, na medida de sua incompatibilidade com a norma europeia, 

circunstância em que o órgão jurisdicional nacional não deve esperar a 

derrogação da norma interna nem suscitar uma questão de constitucionalidade 

para limitar-se a excluí-la e aplicar a norma comunitária.  

A respeito de princípio Martha Jimenez103 entende que: 1) em virtude de 

esse principio, las normas de los tratados constitutivos y las disposiciones 

diretamente aplicables tienen por efecto dejar inaplicable de pleno derecho toda 

norma de la legislación interna existente que les sea incompatible. 2) frente al 

derecho internoi posterior las normas comunitárias presentam un efecto de 
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103 JIMENEZ, Martha Lucía Olivar. La comprensión del concepto de derecho comunitário para uma 
verdadeira integración en el Cono Sur. MERCOSUL:  seus efeitos, jurídicos, econômicos e políticos nos 
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bloqueo: impidem la adopción válida de nuevos actos legislativos em la medida 

em que ellos no se conformen a sus disposiciones. 

Em consequência disso o juiz nacional se encontra diante de uma 

obrigação de resultado e não de  meios. 

 Como expõe Patrícia Martins104:  

“O primado será a resposta à questão que se coloca o juiz nacional. Em 

caso de conflito entre uma norma comunitária e uma norma nacional, 

manda o princípio do primado que o juiz nacional dê prevalência à 

primeira, considerando a segunda inaplicável ao caso. Sem, todavia, a 

norma nacional ser afetada na sua validade. 

Trata-se, pois, de um ‘critério de articulação de ordens jurídicas 

potencialmente concorrentes no seu âmbito de regulamentação - a ordem 

jurídica comunitária e a ordem jurídica nacional’, com o mesmo âmbito 

territorial e subjetivo de aplicação, e por isso potencialmente aplicáveis à 

mesma relação jurídica. ” 

Os casos de maiores repercussão  são os acórdãos: Van Gend en Loos 

v / Nerderlandse Administratie der Belastingen - Caso 26/62 de 5 de fevereiro de 

1963 e também Costa v / ENEL - Caso 6/64 de 15 de julho de 1964. 

É no Acórdão Simmenthal, de 1997, que se encontra a tomada de posição 

mais nítida sobre a questão da relação do direito comunitário diretamente 

aplicável com regras nacionais posteriores, que lhe seriam contrárias.105 

Segundo a Corte Comunitária, 

Por força do princípio do primado do direito comunitário, as 

disposições do Tratado e dos atos das instituições diretamente 

aplicáveis têm por efeito, nas suas relações com o direito internos 

dos EM, não só tornar absolutamente inaplicável pelo mero fato da 

                                                           
104 MARTINS, Patrícia Fragoso. O Princípio do Primado do Direito Comunitário sobre as Normas 

Constitucionais dos Estado-Membros - Dos Tratados ao projecto de <<Constituição europeia>>. S. João do 
Estoril: Princípia Editora, 2006. p. 22. 
105 LOBO, Maria Teresa de Cárcomo. Manual de Direito Comunitário. Curitiba: Juruá, 2007. p.143. 
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sua entrada em vigor, qualquer disposição contrária da legislação 

nacional existente, mas ainda, fazendo estas disposições e atos 

parte integrante, em posição de prioridade, da ordem jurídica 

aplicável no território de cada um dos EM, impedir a formação, em 

termos válidos, de novos atos legislativos na medida em que sejam 

incompatíveis com as normas comunitárias. 

Para Patrícia Martins é importante frisar que a adesão à Comunidade não 

implicou o sacrifício da independência nacional. A Constituição, que consagra a 

manifestação suprema da vontade do povo soberano, é a expressão mais 

flagrante da soberania do Estado. O poder conferido a uma entidade 

supranacional de menosprezar princípios fundamentais da Constituição 

nacional, intangíveis pelo próprio poder constituinte derivado, significaria, 

irrecusavelmente, a destruição da própria essência da soberania, que se afirma 

precisamente através do exercício do poder constituinte autônomo. 

 

 

 

2.4  A GLOBALIZAÇÃO E OS MERCADOS COMUNS 

 Embora constitua um fenômeno com caráter planetário, a globalização em 

ensejado a formação de blocos regionais ou sub-regionais de Estados, que 

buscam proteger-se contra os aspectos negativos que ela encerra. Isso ocorre 

porque, enquanto a globalização possui uma dinâmica própria, derivada em 

especial do novo modo de produção capitalista, sobre o qual os países 

isoladamente não têm qualquer domínio, a regionalização permite um certo 

controle sobre as variáveis do processo, dentro de um espaço territorial menor, 

preparando os integrantes de determinado bloco estatal para sua inserção 

ordenada no mercado mundial.106 
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Para José Eduardo Faria107 em princípio, a regionalização, enquanto 

estratégia especialmente concebida para viabilizar a obtenção de melhores 

condições de participação no intercâmbio mundial, maximizar o aumento das 

economias de escala, minimizar os custos sociais e econômicos da globalização 

e propiciar uma defesa minimamente eficaz contra a especulação financeira e 

os fluxos de capitais não-produtivos, parece ser a linha prevalecente. O que 

justifica e fundamenta essa afirmação são quatro importantes iniciativas no 

sentido de aumento, reforço, consolidação, aperfeiçoamento e adensamento do 

processos de liberalização econômica intra-regional. Surgidas de diferentes 

contextos sócio-econômicos, sob distintos condicionamentos políticos e com 

configurações institucionais variadas, essa  iniciativas não mais circunscrevem 

esses processos apenas e tão-somente aos planos tributário e comercial, para 

efeitos de nivelamento dos preços dos produtos e das taxas de remuneração dos 

fatores de produção; pelo contrário, elas os estendem, com maior ou menor 

velocidade, para as áreas monetárias, cambial e financeira, serviços, pesquisa 

e desenvolvimento científico-tecnológico, propriedade intelectual, investimentos 

e trabalho. 

Na opinião de Carlos Roberto Husek108 a regionalização ocorre como uma 

caminho natural na era do globalismo. Os Estados se unem para a defesa de 

seus interesses, propiciam novas oportunidades aos seus nacionais, que 

acabam ampliando suas possibilidades profissionais, sociais, culturais e 

econômicas e se impõem com outra roupagem, como novos interlocutores no 

mundo globalizado. 

 

 

 

 

 

                                                           
107 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. p.293. 
108 HUSEK, Carlos Roberto. Curso de direito internacional público. 10ªed. São Paulo: LTr, 2009. p.238. 
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CAPÍTULO III – SUPRANACIONALIDADE 

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

3.1.1 CONCEITO E DEFINIÇÃO 

3.1.2 O ORDENAMENTO JURÍDICO SUPRANACIONAL NA UNIÃO 

EUROPEIA 

3.1.3 A SUPRANACIONALIDADE NA UNIÃO EUROPEIA 

3.1.4  QUESTIONAMENTOS SOBRE A SUPRANACIONALIDADE 

3.2 O TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISÃO 

3.3 A INTERGOVERNABILIDADE DO MERCOSUL 

3.3.1 UMA SUPRANACIONALIDADE PARA O MERCOSUL 

3.4 AS DIFERENÇAS ENTRE A UNIÃO EUROPEIA E O MERCOSUL 

3.5 OS EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO NA SUPRANACIONALIDADE 

 

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

O termo “supranacionalidade” foi utilizado pela primeira vez no Tratado de 

Paris em 1951, tratado este  que deu origem à Comunidade Europeia do Carvão 

e Aço (CECA), em seu  art. 9, ponto 2: 

(“... os membros da Alta Autoridade exercerão sua funções com absoluta 

independência e no interesse geral das comunidades (...) não solicitarão 

nem aceitarão instruções de nenhum governo (...) abster-se-ão de 

qualquer ato incompatível com o caráter supranacional de suas funções 

(...) Cada Estado membro se compromete a aceitar este princípio ...”).  

O termo foi extinto em uma reforma do tratado da Comunidade Europeia 

do Carvão e Aço (CECA) e não foi reposto no tratado de Roma de 1957, que 

originou a Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia 

de Energia Atômica (CEEA) : arts. 126 e 157, equivalentes ao art. 9º da CECA.  
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Este vocábulo gerou temores por parte de alguns Estados-membros, 

sendo  evitado para não causar desconfortos políticos. De qualquer modo, o 

processo de supranacionalidade foi iniciado e evoluiu até o conjunto de  normas 

de nossos dias, que exibem uma quantidade cada vez maior de composições 

supranacionais. 

Para Joana Stelzer109 o Tratado institutivo da CECA, destarte, distinguia-

se dos demais tratados conhecidos no contexto internacional pelo fato de conter 

nítidos traços de supranacionalidade. Além de conferir ao órgão executivo (a Alta 

Autoridade) poderes diretos sobre as empresas nacionais dos Estados-

Membros, o TCECA concedia autoridade financeira à organização, na medida 

em que os seus recursos não provinham das contribuições dos Estados, mas 

resultavam de prélèvement - primeiro imposto europeu - cuja taxa era calculada 

em função da produção siderúrgica e carbonífera. 

   

3.1.1 CONCEITO E DEFINIÇÃO 

Para discorrer sobre o tema supranacionalidade temos sua noção 

etimológica, de acordo com Joana Stelzer, que assim explica:   

“A noção etimológica do termo supranacionalidade comporta a 

junção de dois vocábulos: supra e nacional. O primeiro implica um 

sentido de superioridade em relação ao segundo, representando, 

este, uma relação de subordinação que afeta os Estados-membros 

e se estende a seus ordenamentos jurídicos e instituições, 

vinculando-os em uma unidade integrada, supranacional, 

juridicamente superior às unidades nacionais que a compõem. 

Assim, essa categoria apresenta uma noção eminentemente 

                                                           
109 STELZER, Joana. União europeia e supranacionalidade: desafio ou realidade? 2ª ed. Curitiba: Juruá, 

2009. p. 35 
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jurídica, configurando uma forma particular e sui generis de 

ordenamento normativo.”110    

 

 O significado do termo supranacional expressa um poder de  superior aos 

Estados, resultado da transferência de soberania operada pelas unidades 

estatais em benefício da organização comunitária, permitindo-lhe a orientação e 

a regulação de certas matérias, sempre tendo em vista os anseios 

integracionistas.111 

 De acordo com Joana Stelzer112, três seriam os pilares de sustentação da 

vertente supranacional, assim evidenciados:  

a) transferência de soberania dos Estados para a organização 

comunitária (em caráter definitivo);  

b) poder normativo do direito comunitário em relação aos direitos 

pátrios (com o sacrifício destes se colidirem com os interesses da 

UE) e  

c) dimensão teleológica de integração (a supranacionalidade como 

condição ontológica para alcançar os fins integracionistas). 

A origem da supranacionalidade encontra-se na transferência de parcelas 

soberanas por parte dos Estados nacionais em benefício de um organismo que, 

ao fusionar as partes recebidas, avoca-se desse poder e opera acima das 

unidades que o compõem, na qualidade de titular absoluto. Diferentemente das 

organizações do tipo clássico, na UE não se estabeleceu uma relação de 

equilíbrio entre os integrantes, baseada na coordenação de soberania. A 

dinâmica que norteia o contexto europeu radica, pelo contrário, em verdadeira 

subordinação dos Estados em benefício da organização criada, resultado da 

                                                           
110 Stelzer, Joana. União Européia e Supranacionalidade: Desafio ou Realidade?. Curitiba: Juruá 

Editora, 2001, p. 11.   

 
111 Ibidem. p. 75. 
 
112 Ibidem.. p. 76. 
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transferência que se operou em certas atribuições, tradicionalmente, 

pertencentes ao ente estatal.113 

A limitação sofrida pela soberania estatal não é generalizada, vez que não 

se verifica em todas as matérias, mas precisamente na consecução dos objetivos 

de integração previamente determinados (princípio dos poderes limitados). 

Nesse sentido, fala-se em transferência de parcelas soberanas, e não da 

soberania em toda sua essência, pois não fosse assim, a existência do próprio 

Estado integrante estaria condenada ao desaparecimento. Ao contrário das 

organizações internacionais, é preciso ressaltar que não se trata de mera 

delegação relativa a tarefas técnicas, mas de transferência efetiva para a UE, 

relativamente a atividades que dizem respeito à própria vida dos Estados com 

grande área de manobra para alcançar os objetivos propostos.114 

De toda maneira, existem alguns campos que não estão enquadrados 

dentro da competência da União Europeia, mostrando assim uma limitação de 

poder. Cabe então aos Estados-membros respeitarem e cumprirem  com o posto 

a eles pelos organismos superiores.  

 

 

3.1.2 O ORDENAMENTO JURÍDICO SUPRANACIONAL NA UNIÃO 

EUROPEIA 

Foi criado um ordenamento jurídico internacional próprio para tratar do 

direito interno dos Estados-membros, com um perfil diferente daquilo  que já 

existia, sendo este um equilíbrio entre o direito  interno dos Estados e o direito 

internacional público. 

No tocante a esta formação, importante destacar as fontes do direito 

comunitário e os sujeitos trazidos da jurisprudência do Tribunal de Justiça da 

                                                           
113 STELZER, Joana. União europeia e supranacionalidade: desafio ou realidade? 2ª ed. Curitiba: Juruá, 

2009. p. 76-77. 
 
114 STELZER, Joana. União europeia e supranacionalidade: desafio ou realidade? 2ª ed. Curitiba: Juruá, 

2009. p. 77. 
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União Europeia e sua cumplicidade com os tribunais dos Estados-membros, 

juntamente com os princípios da jurisprudência reconhecida,  do direito positivo 

e das respectivas doutrinas. 

O Tribunal de Justiça da União Europeia foi criado em 1957 pelo Tratado 

de Roma como Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, com o objetivo 

de garantir o respeito ao direito na interpretação e aplicação dos tratados prévios.  

No decorrer dos tempos passou por transformações em seus arcabouços, 

sendo acrescentadas ao seu poder orgânico, após o Tratado de Lisboa,  três 

instâncias de julgamento: a primeira referente a tribunais especializados, a 

segunda, ao tribunal geral, e a terceira, ao Tribunal de Justiça.  

O tribunal tem competência no cumprimento do direito comunitário, na 

garantia de efetividade e na construção da hermenêutica de suas normas 

comunitárias. 115 

A jurisprudência da União Europeia tem imensa importância na 

consolidação das decisões do Tribunal, pois além de informar e tornar claro os 

casos e questões da comunidade, faz também nascer princípios que serão 

sustentados e absorvidos na devida jurisprudência. 

Os tribunais de cada Estado-membro, ou seja, os tribunais internos, têm 

uma relação de perfeita estabilidade e reciprocidade para  com os tribunais da 

União Europeia, mesmo sendo independentes destes tribunais europeus. 

Os valores e regras  inseridos pelos órgãos jurisdicionais têm como 

fundamento o direito positivo, trazido pelos tratados internacionais. 

                                                           
115Até a assinatura do Tratado da União (TUE), existiam diversas entidades jurídicas supranacionais: a 

Comunidade Econômica Europeia (CEE ou CE), a Comunidade Europeia de Energia Atômica (CEEA) e a 
extinta Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), que repousavam sobre bases e instrumentos 
diferentes e que embora tivessem instituições comuns, às três, eram regidas por tratados distintos. Essa 
realidade constituía uma fonte importante de dificuldades de compreensão, que lamentavelmente o TUE 
de 1992 não conseguiu resolver, e sim, pelo contrário, complicar ainda mais, ao acrescentar uma nova 
estrutura, não comunitária, que modificava e completava as já existentes. Em sua forma atual, o 
ordenamento jurídico comunitário se estrutura  em um modelo de “Pilares”, com a União Europeia 
atuando como teto comum dos três pilares. O primeiro deles se compõe das três Comunidades, isto é, a 
CE, a CEEA e a CECA (Pilar comunitário); o segundo é integrado pelas normas relativas à Política Exterior 
e de Segurança Comum (Pilar intergovernamental); e o terceiro, das regras que tratam de Cooperação em 
Âmbitos da Justiça e Assuntos Interiores (hoje Cooperação Policial Judicial em Matéria Penal - Pilar 
intergovernamental). (OCAMPO, Raúl Granillo. Direito internacional público da integração. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009. p.179. 
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A composição do ordenamento jurídico é inserida pelo direito derivado,  

composto pelos pareceres, regulamentos, decisões, recomendações e diretivas 

e em seguida pelo direito originário, formado por:  Tratado de Roma,  Ato Único 

Europeu,  Tratado de Nice,  Tratado de Lisboa,  Tratado de Amsterdã e pelo 

Tratado de União Europeia. Esses tratados  são a base da ordem jurídica 

comunitária, sendo impostos tanto nas instituições da União Europeia quanto em 

cada um  dos Estados-membros. 

É incontestável a  submissão dos Estados-membros  aos tratados, uma 

vez que são os próprios quem os aprovam e ratificam, sempre tendo como base  

as regras do direito internacional. 

A ordem jurídica da União só sobrevive na medida em que o seu respeito 

e a sua proteção sejam garantidos. Garantias essas constituídas pela 

aplicabilidade direta, pelo efeito direto e pelo primado do direito da União sobre 

o direito nacional. Esses princípios estiveram sempre na linha de frente das 

decisões do TJUE, que com a sua jurisprudência contribuiu, de forma decisiva, 

para uma interpretação e aplicação uniforme do Direito da União em todos os 

Estados-membros.116 

   

3.1.3 A SUPRANACIONALIDADE NA UNIÃO EUROPEIA 

  Com a criação das Comunidades (CECA, CEE e CEEA) na Europa, 

observou-se um sistema de normas que embora ainda não perfeitas, 

apresentavam uma estrutura básica adequada para a almejada  integração 

plena. 

   Nota-se então que os preparativos para a unificação europeia iniciaram-

se pela base da lei, intensificando  seus ideais primeiramente em um 

ordenamento jurídico que permitisse a  união dos Estados que estivessem 

interessados em fazer parte deste mercado de bloco. Entretanto há que se 

sublinhar a necessidade de cada membro em avaliar a soberania e a partilha da 

mesma para a formação do bloco econômico unificado.  

                                                           
116 ACCIOLY, Elizabeth. Mercosul e União Europeia: estrutura jurídico-institucional. 4ªed. Curitiba: Juruá, 

2010. p.113. 
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Lewandowski117 esclarece que é preciso fazer uma distinção clara, que 

nem sempre é evidenciada pelo diferentes autores que tratam do tema, entre a 

palavra “partilhar” e “compartilhar” soberania para designar a técnica de 

governos supranacional. Do ponto de vista semântico, “partilhar” encerra a ideia 

de uma divisão de poderes ou de competências, tal como ocorre nas federações, 

ao passo que “compartilhar” significa exercê-los conjuntamente, conforme 

acontece nas confederações. A tese da “soberania compartilhada”, à evidência, 

é a que mais se coaduna com a prática europeia.  

Muitos doutrinadores europeus negam que o sistema de integração 

europeu seja uma federação.   Primeiro porque existe uma lacuna jurídica nas 

instituições e formas de governos para não permitir que eles possam se adequar 

à integração plena, mas, precipuamente, a um arraigado conceito de 

nacionalismo dos cidadãos europeus em geral, e ao fato de haver uma distinção 

entre matérias nas quais os Estados mantém uma soberania, e outras em que 

há delegação dessa soberania dos Estados para o ente supranacional. Existem 

duas esferas de governo com poderes soberanos (a União em si e os Estados-

membros)118. 

Para Márcio Reis119, cunhou-se a expressão supranacionalidade para 

designara possibilidade de exercício de poderes estatais por um ente com 

personalidade jurídica própria, de direito internacional, do qual os Estados são 

membros. Sua estrutura diferencia-se das organizações internacionais 

conhecidas, exatamente em função desta peculiaridade de produzir normas 

aplicáveis com força de lei no território de seus membros. Na Europa, à esta 

competência para produzir o Direito, nas áreas abrangidas pelos tratados, está 

associada outra, de caráter jurisdicional, para interpretá-lo e assegurar sua 

aplicação harmônica, tendo sido instituída uma Corte de Justiça comunitária, 

cuja função é bem definida pelo art. 164 do Tratado de Roma: “O Tribunal de 

                                                           
117 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Globalização, regionalização e soberania. São Paulo: Editora Juarez 

de OLiveira, 2004. p. 292. 
118 FINKELSTEIN, Cláudio. O processo de formação de mercados de bloco. São Paulo: IOB - Thomson, 2003. 

p. 57-58. 
119 REIS. Márcio Monteiro. Mercosul, União Europeia e Constituição: a interpretação dos estados e os 
ordenamentos jurídicos nacionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. P. 3 
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Justiça garante o respeito do direito de interpretação e aplicação do presente 

tratado. “ 

Pode-se notar que a União Europeia desde o início nunca teve a 

pretensão de ser um ente federado: os objetivos consistiam em obter sucesso e 

desenvolvimento em todos os campos possíveis, por isso a supranacionalidade 

apresentou-se com aspectos acima do esperado. 

O foco primordial seria uma Europa unida e integrada dentro daquilo que 

desde o início os tratados se dispuseram, uma evolução de seus Estados-

membros a partir do grau de comprometimento de cada um de seus integrantes. 

Alexandre Pagliarini120 descreve: 

O fenômeno europeu tem particularidades próprias porque a construção 

do espaço ocupado pela União Europeia se efetivou pela via do tratado 

internacional, o que quer dizer que o consentimento dos Estados-membros foi 

fundamental: neste sentido, a formação da União Europeia mais se assemelha 

à norte-americana no exercício de uma força centrípeta.  

Por outro lado, levando em consideração que se formou o Direito 

Comunitário e os órgãos supranacionais europeus, muitas das decisões destes 

vinculam os Estados-membros, no exercício de uma força que sai do centro rumo 

às extremidades, fazendo isto com que a configuração europeia passe a se 

parecer com o momento em que se delineou a federação brasileira. 

As normas originadas das instituições supranacionais têm efeito 

instantâneo nos respectivos ordenamentos internos. Portanto a 

supranacionalidade consiste na existência de instâncias superiores ao poder 

estatal de cada um dos participantes, com decisões independentes. 

Existe ainda a valoração do mecanismo de consenso e a regra de 

unanimidade: decisões no âmbito das competências estabelecidas pelo tratado 

instituidor podem serem tomadas por maioria. 

                                                           
120 PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. A Constituição Europeia como signo: da superação dos dogmas do 

estado nacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris. p. 168 



79 
 

A União Europeia mudou os princípios fundamentais do conceito de  

soberania: nota-se profundas diferenças   entre a definição de soberania descrita 

pelos  os primeiros autores e a relatada nos  tratados, com suas normas a serem 

seguidos por todos os seus membros. 

Os países que fazem parte da União Europeia têm suas normas comuns, 

superiores e independentes às próprias normas de cada Estado.  Isto é de 

fundamental importância dentro dos conceitos que prescrevem a 

supranacionalidade: o interesse individual de cada Estado não pode estar acima 

das normas comuns. 

A Corte de Justiça europeia é auto-aplicável, ou seja, a norma da 

comunidade tem  aplicação imediata e o processo decisório é realizado por 

maioria de votos e não por unanimidade. Com isso seus órgãos são autônomos 

e agem em prol do interesse comum em detrimento aos interesses individuais 

cada  Estado-membro. Os Estados-membros são proibidos de criarem diretrizes 

contra os interesses da União Europeia, pois estariam em oposição a  normas 

hierarquicamente superiores. 

Dois princípios fundamentais para a supranacionalidade são a 

subsidiariedade e a proporcionalidade. O princípio da subsidiariedade, como já 

relatado em tópico anterior, é   oferecido aos Estados-membros por terem cedido 

poderes soberanos a organismos supranacionais. É o instituto jurídico que lhes 

garante o direito de legislar e  aplicar sua lei em determinados assuntos que 

fogem à égide do Direito Comunitário. Já o princípio da proporcionalidade é  

derivado da construção jurisprudencial e se baseia na noção de que as medidas 

administrativas devem ser proporcionais aos objetivos a serem alcançados.121 

A Corte Europeia de Justiça encontra-se  hierarquicamente superior ao  

Judiciário de seus Estados-membros, mostrando que a supranacionalidade está 

funcionando perfeitamente a todos. 

                                 

                                                           
121 FINKELSTEIN, Cláudio. O processo de formação de mercados de bloco. São Paulo: IOB - Thomson, 

2003. p. 51-52. 
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3.1.4   QUESTIONAMENTOS  SOBRE A SUPRANACIONALIDADE 

O primeiro questionamento debatido por alguns estudiosos do assunto 

refere-se a reflexão do supranacional sobre o nacional, ou seja, como as 

identidades dos indivíduos poderiam perder a sua construção histórica e cultural 

na União Europeia e como o Estado influencia as relações culturais de seus 

indivíduos como um coletivo distinto. 

A crítica a que se referem é que não existiriam mais franceses, espanhóis 

ou mesmo ingleses, e sim que haveria somente europeus. Esta visão do bloco 

europeu se refere à questão da nação e do nacionalismo, em que cada povo 

seria caracterizado como uma nação com território, cultura e história próprios. 

Desde 1945, com a divisão do mundo em dois blocos, surgiria a relação 

de cooperação entre as nações sob a vertente de organizações internacionais 

como a ONU ( Organização das Nações Unidas) ou mesmo a Comunidade 

Econômica Européia (CEE). Observou-se também  uma revolução pacífica da 

relação de crescimento e desenvolvimento econômico através da criação de 

zonas de Livre Comércio, União Aduaneira e Mercado Comum quando do 

surgimento da Comissão Européia do Carvão e do Aço (CECA) que mais tarde 

viria a ser utilizado como molde de construção da comunidade europeia. 

Mas o fator principal deste questionamento consiste em fatores como o 

nacionalismo e a etnicidade de povos e o  nacionalismo regional dos Estados-

Nação. 

Como exemplo podemos citar a Catalunha (Espanha), País Basco 

(Espanha), Escócia (Grã-Bretanha) e País de Gales (Grã-Bretanha), formando 

grupos nacionais que conflitam e exigem seu reconhecimento independente do 

Estado no qual estão inseridos, reunindo-se em grupos que por sua vez 

reivindicam e protestam seus direitos, desequilibrando assim a  comunidade 

europeia. Hoje já não é mais tão evidente o revanchismo entre irlandeses e 

ingleses, alemães e franceses ou mesmo as conflitantes relações culturais e 

religiosas entre Portugal e Espanha, porém o  patriotismo mantém-se intacto.  

O fato, de acordo com estudiosos, é que o tema de supranacionalidade 

na comunidade europeia apresenta inúmeras nuances que podem ou não levar 

ao enfraquecimento do Estado-nação devido as suas singularidades nacionais, 

ou mesmo, de sua relação de cooperação político-econômica no patamar do 
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desenvolvimento contínuo do bloco e da possível, mas questionável adoção de 

uma identidade única supranacionalista. 

Outro questionamento a ser realizado é exposto por Fernando 

Furlan122,em relação à perda de soberania dos Estados, a precariedade da 

concessão de poder a entes supranacionais torna-a legítima e não retira do povo 

a vontade explícita na escolha de seus dirigentes. Esta mesma vontade popular 

está, hoje, voltada a esferas que extrapolam conceitos e ficções jurídicas. 

A discussão a respeito da delegação de parcelas de competência 

soberana para órgãos supranacionais acaba por remeter ao debate acerca da 

divisibilidade da soberania. Na delegação de poderes específicos a órgãos 

supranacionais em uma associação de Estados, não haveria, portanto, e por 

conclusão, alienação de parcelas de soberania, mas delegação de poderes. 

 

 

 

3.2  O TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISÃO 

 

Tanto na doutrina brasileira  quanto na dos outros Estados que fazem 

parte do Mercosul  tem-se  a convicção de que  para que um processo de 

integração possa ocorrer de forma assertiva é necessário impor regras e 

instituições supranacionais.  Portanto, depende dos Estados interessados a 

partilha da soberania. 

 A existência de um Tribunal de Justiça supranacional se faz necessária 

desde o início do processo de constituição de um bloco econômico. Este destina-

se a promover a interpretação e desenvolvimento de um direito comunitário 

robusto o suficiente para que o Mercosul possa finalmente  decolar para o seu 

desenvolvimento pleno. 

 Desde o Protocolo de Olivos, que passou a vigorar em 1º de janeiro de 

2003, o Mercosul passou a contar com o Tribunal Permanente de Revisão, órgão 

com papel fundamental na solução de controvérsias no âmbito do Mercado 

Comum do Cone Sul. 

                                                           
122FURLAN, Fernando. Supranacionalidade nas associações de Estados: repensando a soberania. Curitiba: 

Juruá, 2008. p.66-67. 
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 Podemos destacar três funções importantes para o Tribunal123: instância 

recursal,  órgão de instância única e a consultiva. 

 Em relação à instância recursal, o Protocolo de Olivos estabelece um 

procedimento de revisão no art. 17, dispondo que qualquer das partes na 

controvérsia poderá apresentar um recurso de revisão do Laudo do Tribunal 

Arbitral Ad Hoc ao referido Tribunal. 

 Apesar do Protocolo de Olivos não prever um sistema supranacional de 

solução de controvérsias, o mais importante ponto é justamente o que 

oportuniza, a qualquer das partes, como garantia de outro grau de jurisdição, o 

procedimento de revisão no referido art. 17, servindo de instância uniformizadora 

das regras multilaterais124. 

 Os Estados-membros em conflito têm a opção de, por comum acordo, 

ingressarem com o caso diretamente no Tribunal, suprimindo assim, uma fase 

do procedimento de solução de controvérsias intrabloco, qual seja, a apreciação 

da contenda por um Tribunal Arbitral Ad Hoc. Neste caso o Tribunal Permanente 

de Revisão atua como instância única.125 

 Quanto às opiniões consultivas, segundo o Protocolo (art. 2º), tê m 

legitimidade para solicitá-las todos os Estados-Partes do Mercosul, os órgãos 

decisórios do Mercosul e os Tribunais Superiores de Justiça dos Estados-Partes 

com jurisdição nacional.  

 Segundo Bou Franch126, o mais criticável desta novidade é o alcance dos 

efeitos das opiniões consultivas, que nunca serão vinculantes e obrigatórias, 

nem sequer para quem as solicitou. A possibilidade do TPR emitir opiniões 

consultivas levou a doutrina a indagar acerca de sua possível equiparação ao 

reenvio prejudicial, instrumento utilizado perante o Tribunal de Justiça das 

Comunidades Europeias. 

                                                           
123 Fonte: <<www.mercosur.org>> Acesso em 09.10.2015 
124 LOPES, Neri Cezinha. Criação do Tribunal Permanente de Revisão inova sistema de solução de 

controvérsias no Mercosul. Revista de Direito Internacional e Econômico. v. 2, n.6 Porto Alegre: Sintese, 
2004 
125 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; JOSLIN, Érica Barbosa. O protocolo de Olivors e a solução de 

controvérsias no Mercosul. Revista Forense. v. 392. Rio de Janeiro: jul/ago, 2007. 
126 BOU FRANCH, Valentín. La solución de controvérsias en el Mercosur. In Pimentel, Luiz Otávio; Esplugues 

Mota, Carlos; Barral, Welber Oliveira (org). Direito Internacional Privado: União Europeia e Mercosul. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. 

http://www.mercosur.org/
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 Novamente Bou Franch destaca diferenças entre os referidos 

instrumentos: em primeiro lugar, o procedimento para solicitar opiniões 

consultivas  ao TPR será regulamentado uma vez consultados os Tribunais 

Superiores de Justiça dos Estados Partes. No caso do Tribunal de Justiça das 

Comunidades Europeias, a questão prejudicial pode ser suscitada pelos juízes 

nacionais de qualquer instância; em segundo lugar, como referido anteriormente, 

deve-se considerar que as opiniões consultivas emitidas pelo TPR não são 

vinculantes  e obrigatórias, nem sequer para o Tribunal Superior de Justiça do 

Estado Parte que a solicitou. Segundo o autor, isto vai de encontro a pretensão 

de garantir uma interpretação e aplicação uniforme das normas do Mercosul. 

 Algo também a  ser questionado refere-se a uma possível aproximação 

de um poder supranacional, uma vez que o Protocolo de Olivos criou uma 

instância de recursos permanente. 

 Para Lehmen é inegável que o sistema de solução de controvérsias é, em 

última análise, um reflexo do modelo institucional seguido pelo bloco, 

sabidamente o da intergovernabilidade. Com efeito, inobstante ser a criação do 

Tribunal Permanente de Revisão, muito provavelmente, a inovação mais 

relevante levada a efeito pelo Protocolo de Olivos, a criação de um tribuanal 

supranacional, segundo a autora citada, é inviabilizada pelo obstáculo de 

natureza constitucional representado pelas leis fundamentais brasileira e 

uruguaia. 

 Além disso, muito embora constitua o Tribunal Penal de Recursos um 

inegável avanço no sentido de conferir maior estabilidade e segurança ao 

sistema, uma vez que permitirá, ao menos em tese, superar problemas de 

interpretações discrepantes das normas regionais, apontando como decorrente, 

em grande medida, da transitoriedade dos Tribunais Arbitrais ad hoc, suas 

decisões não são dotadas de efeitos erga omnes, sendo vinculantes apenas para 

os países que sejam partes na controvérsia.  

 Lehmen conclui afirmando que não parece adequado considerar o TPR 

um órgão jurisdicional supranacional, muito embora constitua um inegável 

avanço para o processo da integração - tanto sob o prisma procedimental quanto 

institucional, por ser um agente de interpretação uniforme e, ainda, por 

representar um passo adiante no sentido da despolitização das decisões no 

âmbito do Mercosul. 
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 Apesar de ser fato o avanço do Mercosul, o Tribunal Permanente de 

Revisão não pode ser considerado um órgão supranacional, pois o modelo 

adotado é o da intergovernabilidade e o sistema de solução de controvérsias não 

pode ser interpretado de forma distinta, a não ser que efetuada uma escolha 

clara pela supranacionalidade, com atribuição de parcelas de soberania dos 

Estados-Parte e efetuadas as reformas constitucionais correspondentes. 

 

 

 

 

3.3  A INTERGOVERNABILIDADE DO MERCOSUL 

O instituto que rege o Mercosul é a intergovernabilidade e é com este 

objetivo que seus Estados-parte tem de atingir suas metas de mercado comum, 

bem diferente da União Europeia que prima e exerce a supranacionalidade. A 

intergovernabilidade é regida pelos princípios gerais do Direito Internacional 

Público, inexistindo qualquer delegação de poderes a órgãos comunitários.  

O desejo de integração do Mercado Comum do Cone Sul está exposto no 

preâmbulo do Tratado de Assunção, onde é  manifesta a vontade dos Estados 

Partes de se integrarem para uma inclusão no mercado mundial, aprofundando 

suas relações no que tange à economia, ao comércio e demais áreas. 

Dentre as principais características do Mercosul citam-se a tomada de 

decisões por consenso e com a presença de todos os membros; a inexistência 

de vinculação direta entre os Estados e as decisões e normas produzidas pelos 

órgãos do Mercosul; a conservação pelos Estados de todas as suas 

prerrogativas constitucionais; a subordinação da eficácia das normas 

internacionais ao ordenamento interno dos Estados, bem como ao 

posicionamento constitucional de cada país em relação ao mecanismo de 

recepção dessas normas e de seu posicionamento hierárquico em face das leis 

internas. 

Mostra-se evidente  que o sistema de internalização de normas tratado no 

Mercosul é desigual do modelo realizado pela União Europeia. O sistema 

uniforme europeu inexiste nos países que integram o Mercado Comum do Cone 
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Sul, observando-se  a falta de recepção de normas emanadas que poderiam ser 

inseridas em suas leis, por parte de países como o Brasil e o Uruguai, o que 

proporcionaria  uma integração menos complexa. 

Podemos dizer que o Brasil assume o sistema dualista, diferenciando uma 

norma internacional de uma de direito interno, considerando-as independentes 

umas das outras. Neste ponto expõe Antônio Márcio Guimarães127: 

Para os doutrinadores que seguem a corrente dualista, o que 

temos são dois ordenamentos (ou sistemas) jurídicos distintos, 

independentes, que não se confundem, sendo que no Direito 

Internacional tratamos das relações entre os Estados e no Direito 

interno das relações entre os indivíduos (de um mesmo Estado). 

No caso do DI, este depende da vontade comum de vários 

Estados; no Direito interno, depende da vontade unilateral do 

Estado. Nesse diapasão, as normas de DI não criam obrigações 

para os indivíduos, a menos que sejam transformadas / admitidas 

e passem a integrar o Direito interno. 

(...) 

No entendimento dos juristas que propuseram a teoria dualista, 

nunca haveria conflito entre os dois direitos - interno e 

internacional, porquanto ambos seriam de aplicação em esferas 

diferentes, e em cada momento um prevaleceria ou teria 

aplicabilidade em face de outro. 

No sistema dualista, as normas internacionais só serão devidamente 

aplicadas na legislação interna de um país quando forem devidamente 

recepcionadas pelo direito interno.  

É relevante observar que tanto a Argentina quanto o Paraguai se 

adequaram aos novos tempos, pois ambos aceitam o instituto da 

supranacionalidade tendo promovido adaptações a  suas constituições, desde 

                                                           
127 GUIMARÂES, Antônio Márcio da Cunha. Direito internacional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 10-11. 
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que fossem examinadas as condições de reciprocidade e igualdade para com os 

outros Estados da integração: 

 A Carta Magna do Paraguai diz: 

“Art.145: La República del Paraguay, en condiciones de igualdad con 

otros Estados, admite un orden jurídico supranacional (...).” 

Já a Constituição da Argentina explana em seu art. 75, inciso 24: 

“Aprobar tratados  de integración que deleguem competencias y 

jurisdicción a organizaciones supranacionales (...)” 

 

O fato do  Mercosul não apresentar um sistema integrado de recepção de 

normas é ponto extremamente negativo para a ambição  de integração regional,  

tendo enormes consequências  negativas para a associação e a incapacitando 

o bloco para o futuro. 

Nas palavras de Elizabeth Accioly128: 

“Não há dúvida de que a fórmula mais adequada para que se alcance uma 

interpretação uniforme das normas que compõem um sistema tão 

complexo, como um mercado comum, é a de outorgar a um órgão arbitral 

permanente ou a um órgão judicial essa função. Porém, sabe-se pela 

experiência de outros blocos regionais da ingente dificuldade em se atingir 

tal sofisticação, seja pela parcela de soberania que os Estados terão que 

delegar a tais órgãos, seja pelo seu caráter dispendioso, o que não se 

coaduna com blocos regionais criados entre Estados em 

desenvolvimento, como é o caso do Mercosul.” 

Neste aspecto, a intergovernabilidade apresenta inúmeras fraquezas ao 

compararmos com a supranacionalidade:  para que  ocorram avanços  em 

termos de  continuidade ao projeto de mercado comum, é necessária a  anuência 

                                                           
128 ACCIOLY, Elizabeth. Sistema de solução de controvérsias em blocos econômicos. Coimbra: Almedina, 

2004. p. 31. 
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de todos os membros, algo difícil de acontecer, principalmente em termos de 

Brasil e Argentina.  

Os Estados que tem a pretensão de criar um mercado comum devem ter 

objetivos semelhantes do ponto de vista  comercial, social ou econômico. 

Portanto,  suas vontades tem que serem equivalentes, independentemente do 

instituto que venham a  seguir, seja a intergovernabilidade ou a 

supranacionalidade. 

 Apesar das dificuldades, é sim possível que a intergovernabilidade leve a 

um mercado comum de fato e de direito, desde que seus governos e políticos 

apresentem real disposição em fazer o mercado de bloco florescer. Com isso 

ganham todos: estados, governantes e principalmente o próprio povo. 

 

3.3.1 UMA SUPRANACIONALIDADE PARA O MERCOSUL 

Estudiosos deste assunto acreditam que a instituição da 

supranacionalidade pelo Mercosul ainda ocorrerá em um dado momento, desde 

que seja atingida a  maturidade  necessária para tal. Como já discorrido no tópico 

anterior,  as Constituições da Argentina e do Paraguai, sob forte influência 

europeia, admitem a utilização da supranacionalidade e  a submissão de 

conflitos de interesses a órgãos externos comuns.  

Já a Carta Magna do Uruguai incluiu somente em 1994 um novo inciso 

em seu artigo 6º, que permite, em uma interpretação extensiva, identificar 

resquícios de supranacionalidade129.  

A Constituição Federal brasileira, promulgada em 05 de outubro de 1988, 

todavia, não traz nenhuma referência à supranacionalidade. Pelo contrário; foi 

extremamente expressa ao ressaltar a soberania do país em seu Artigo 1º, inciso 

I : 

                                                           
129 Artigo 6º: “"A República procurará a integração social e econômica dos Estados Latino-

Americanos, especialmente no que se refere a defesa comum de seus produtos e matérias 
primas. Assim mesmo, propenderá a efetiva complementação de seus serviços públicos." 
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“Artigo 1°: “A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: I – a soberania [...]” 

 

Dispõe, porém, o parágrafo único do artigo 4º: 

Artigo 4º, Parágrafo único: “A República Federativa do Brasil 

buscará a integração econômica, política, social e cultural dos 

povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade 

latino-americana de nações." 

 
 

 A possibilidade de, posteriormente, vir o Brasil a adotar o instituto da 

supranacionalidade poderá resultar em  melhores relações e efetivos ganhos 

com a interação entre os países do Mercosul.  

Sobre este assunto José Antônio de Carvalho e Daniela Benjamin130 

expõe: 

“Embora não exista propriamente um conceito único de 

supranacionalidade ou um consenso geral sobre o alcance do 

termo, via de regra, as demandas por mais institucionalidade no 

Mercosul traduzem-se em demandas pela introdução, na estrutura 

institucional do Bloco, de um ou mais elementos normalmente 

associados ao referido conceito: i) estabelecimento de órgãos com 

caráter permanente e capacidade decisória autônoma, 

independente da vontade dos Estados Partes; ii) transferência de 

competências definitivas para órgãos comunitários de modo a 

facilitar a aprovação das normas necessárias para o cumprimento 

dos objetivos do Tratado de Assunção; iii) conformação de um 

                                                           
130 CARVALHO, José Antônio Marcondes de; BENJAMIN, Daniela. Supranacionalidade ou efetividade?: a 

dimensão jurídica-institucional do Mercosul. In: BARBOSA, Rubens A. (Org.). Mercosul: 15 anos. São Paulo: 
Fundação Memorial da América Latina/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 118. 
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Tribunal de Justiça permanente para a solução dos conflitos; iv) 

atribuição de poder de iniciativa para acionar o mecanismo de 

solução de controvérsias a terceiros (particulares e órgãos 

comunitários); v) aplicação direta das normas emanadas do 

Mercosul e primazia dos instrumentos jurídicos negociados em seu 

âmbito em relação às normas internas.” 

 Os Estados que almejam  fazer parte de um mercado comum 

integracionalista devem abster-se de  alguns questionamentos no tocante à 

soberania: na União Europeia, exemplo máximo de mercado comum,  impôs-se 

uma soberania compartilhada para que houvesse o devido crescimento e 

evolução não somente do bloco, mas também de cada um de seus Estados-

membros. 

 Neste ponto Joana Stelzer131 expõe: 

“A evolução da UE, destarte, exigiu novos preceitos de articulação 

jurídico-política, de modo a adequar-se `a conjuntura mundial 

emergente, como surgimento do instituto da supranacionalidade. 

Por outro lado, o conceito clássico de soberania foi questionado. 

Antes tida como um dogma uno e absoluto, a soberania tornou-se 

divisível e mecanismo de forças de uma nova era, viabilizando aos 

Estados nacionais a transferência de parcelas soberanas em prol 

do ente comunitário. Nesse enredo, também as políticas nacionais, 

passo a passo, adaptaram-se às políticas comuns e foram 

trasladas para a organização.” 

 O Mercosul todavia não caminha para a internalização ou aplicação de 

suas normas, pela sua própria conformação intergovernamental. Aqui a política 

por vezes sobrepõe-se ao direito, e por não haver prazo para que a legislação 

mercosulina seja transposta, pode-se antever a demora na sua transposição, a 

depender do maior ou menor interesse dos Estados. Estamos no âmbito dos 

Estados-parte devem, antes de mais, ser recepcionadas pelo direito interno de 

                                                           
131 STELZER, Joana. União europeia e supranacionalidade: desafio ou realidade? 2ª ed.Curitiba: Juruá, 

2009. p. 22. 
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todos os Estados para, somente depois de cumprida esta etapa, pode ser 

aplicada na ordem interna dos seus partners.132 

 A supranacionalidade para Adriane Lorentz133, requer a presença de três 

elementos: interesses ou valores comuns, estrutura institucional, autonomia e 

independência dessa estrutura. Para existir a supranacionalidade, em uma 

estrutura institucional, é preciso que ocorra a conjugação desses três elementos 

necessários à caracterização de tal instituto. 

 No Mercosul podemos verificar  a presença de dois elementos - interesses 

comuns e institucionalização - entretanto, não existe o terceiro elemento 

indispensável para a caracterização da supranacionalidade:  autonomia e 

independência da estrutura institucional. 

 Para que haja a devida integração do Mercosul  cabe aos Estados-parte 

trabalharem juntos para um objetivo comum. Entretanto, ainda não existem 

efetivamente estruturas sólidas o suficiente para servirem de fundação a um 

mercado comum de fato. Podemos citar  notadamente o caso da Venezuela, país 

que deixa muito a desejar no que se refere à democracia, um dos pilares da 

sociedade livre. 

 Pode-se afirmar que o maior entrave até hoje apresentado para a 

constituição efetiva do Mercosul seja a questão de transferência de soberanias 

para uma órgão institucional acima dos Estados. Sendo este o ponto, caberá a 

cada um de seus membros uma maior maturidade, para que o tão sonhado 

projeto integracionista seja verdadeiramente atingido. 

 O projeto de integração que o Mercosul tem como objetivo, torna-se 

extremamente difícil para a consolidação total de suas fases, mais ainda, na fase 

final, o que seria o mercado comum. As divergências são notórias por parte de 

todos, e não poderão ser resolvidos através dos mecanismos atuais, tanto pelo 

lado da arbitragem, como o da diplomacia, mas deve ser repensado e estimulado 

                                                           
132 ACCIOLY, Elizabeth. Mercosul e União Europeia: estrutura jurídico-institucional. 4ªed. Curitiba: Juruá, 

2010. p. 114. 
133 LORENTZ, Adriane Cláudia Melo. Supranacionalidade no Mercosul. Curitiba: Juruá, 2001. p.42. 
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a feitura de um novo parágrafo, impondo critérios de instituições supranacionais 

para o bom senso e o futuro do Mercosul. 

 

 

 

3.4  AS DIFERENÇAS ENTRE A UNIÃO EUROPEIA E O MERCOSUL 

A União Europeia foi criada com o objetivo inicial de cooperação, e trouxe 

em consequência uma partilha de soberania para os Estados, algo diferente do 

que já tinha sido  realizado até então. 

Com o intuito de reconstrução da Europa após a  Segunda Guerra 

Mundial, os indícios de uma integração foram dados, visando o desenvolvimento 

harmonioso em todos os campos necessários:  econômico, social e político, que 

se encontravam extremamente desgastados em virtude da guerra. 

Foi então estabelecido o modelo supranacional, resultado da partilha de 

soberania, no qual os interesses da comunidade europeia encontram-se  acima 

dos interesses dos Estados. 

O sucesso da União Europeia atingiu tal nível de evolução e 

desenvolvimento que nos dias de hoje é difícil de encontrar algum outro parecido, 

com tamanha força e poder mundial. Devemos observar as diferenças regionais 

existentes, pois conseguir que todos sigam o mesmo passo é extremamente 

difícil e improvável. 

Já o Mercosul, ao contrário da integração europeia, veio no compasso da 

globalização, visando  maior participação na economia mundial e 

desenvolvimento  integracional entre  vizinhos do Cone Sul. Aspirava-se maior 

progresso  na área comercial e maior fluidez entre os Estados, principalmente 

em relação à Argentina. 

Apesar da União Europeia e do Mercosul possuírem alguns pontos em 

comum,  não apresentam funcionalidade equivalente:  suas instituições e órgãos 
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jurídicos são muito diferentes.  Mesmo assim ambos tem como embasamento o 

direito internacional, sendo fruto de tratados internacionais . 

Diferente da União Europeia, o Mercosul tem como proposta de seus 

Estados-Partes chegar a um mercado comum através de um sistema 

intergovernamental, em consequência, não haveria um organismo superior 

acima dos governos dos respectivos Estados integrantes. Em virtude disso, os 

Estados devem incorporar as normas em suas legislações internas e a solução 

de controvérsias é extremamente demorada, sendo este outro ponto negativo 

para os trâmites já difíceis a serem solucionados no âmbito do Mercosul. 

Os Estados que integram o Mercosul certamente desejam a formação de 

um mercado comum mais ágil e com um maior grau de desenvolvimento, até 

mesmo no próprio organismo estrutural da instituição. Porém esse desejo 

depende  de uma imensa harmonia entre países, não somente no campo 

econômico,  mas principalmente no político. 

O modelo de integração que rege a União Europeia  tem trazido enormes 

benefícios e vantagens para os seus cidadãos, principalmente no âmbito social, 

encaminhando um maior desenvolvimento para o bloco e para cada um de seus 

Estados-membros. 

No Mercosul nota-se claramente a falta de uma política conjunta que 

realmente incorpore  os objetivos traçados no tratado.  A integração sólida e 

rápida só depende de quem está no poder dos países integrantes. Falta 

realmente maior vontade e maturidade para que o Mercosul atinja o patamar da 

União Europeia com seu modelo supranacional. 

Ambos os tratados de fundação tinham o propósito de: 1)   conseguir entre 

os Estados membros a livre circulação dos bens e de outros fatores de produção 

(serviços, capitais e pessoas); 2)  coordenar as condições de competição e as 

políticas macroeconômicas; 3)  harmonizar as legislações de seus Estados 

membros, de maneira que todo o espaço econômico funcione como um só 

mercado. Entretanto,  a realidade é que os sistemas institucionais de ambas as 

organizações são muito diferentes formal e materialmente, sendo muito difícil 
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comparar o Mercosul com a União Europeia, porque existe uma grande distância 

entre a simplicidade institucional da primeira e a “teia de aranha” do segundo. 

Na União Europeia as instituições enunciam normas jurídicas e sendo 

elas aprovadas imediatamente  tornam-se  obrigatórias não apenas para as 

próprias instituições e os Estados membros, mas também para os cidadãos de 

cada um deles,não sendo necessária sua incorporação ao ordenamento jurídico 

nacional dos respectivos Estados membros. Essas normas jurídicas têm 

primazia sobre o direito interno nacional e sua aplicação pode ser contestada em 

órgãos judiciais do sistema de cada um dos Estados nacionais membros, não 

apenas pelos Estados, mas também pelas instituições do processo e por 

particulares.  

No Mercosul, as instituições enunciam normas jurídicas obrigatórias para 

os Estados, não para seus cidadãos, que para entrarem em vigor devem ser 

incorporadas ao ordenamento jurídico interno de cada Estado. Inexiste primazia 

sobre o direito interno de seus Estados membros e a aplicabilidade delas 

somente poderá ser solicitada pelos Estados e não por seus próprios cidadãos, 

nem pelas instituições do processo, perante tribunais arbitrais ad hoc como está 

previsto no ordenamento. 

No caso do Mercosul não existe a atribuição de competências às 

instituições do processo de integração. O contrário ocorre na União Europeia, já 

que são os Estados membros que se responsabilizam a executar os objetivos  

traçados dentro do que foi estabelecido pelos órgãos supranacionais.   

O modelo da União Europeia, apesar de seus problemas atuais, 

apresenta-se como a melhor forma a ser reproduzido, não necessariamente em 

sua totalidade mas  em grande parte. Reforça-se implementar  principalmente os 

pontos que se  mostraram  realmente positivos, com bons resultados alcançados 

ao logo de tanto tempo de processo de integração.  

Os pontos mais negativos  e que merecem maior atenção por parte de 

todos os envolvidos nas críticas ao Mercosul são, em primeiro plano, seu fraco 

poder institucional, e em segundo plano o estado de inércia em que se 
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encontram seus Estados membros nas atuais negociações. Esses dois pontos 

são, a princípio, as  maiores diferenças perante  a União Europeia.   

Para Raúl Ocampo134, as diferenças institucionais mais significativas entre 

o Mercosul e a União Europeia, seriam: 

a) Carência de finalidade política: a União Europeia se apresenta como um 

processo unitário de integração política. O mercado comum é um meio 

enquanto, para o Mercosul é a finalidade. No Mercosul somente os 

Estados membros são parte do processo, não existem objetivos políticos; 

b) Integração versus cooperação:  no Mercosul não há cessão de 

competências soberanas em favor dos órgãos do processo de integração, 

e cada um dos países coopera com os demais, para que em conjunto se 

realizem os interesses nacionais de cada um dos Estados membros. Ao 

contrário, as instituições da União Europeia se nutrem de poderes 

soberanos nacionais, cujo exercício foi cedido pelos Estados membros 

aos órgãos do processo de integração; 

c) Carência de autonomia institucional e legal: o Mercosul é constituído por  

órgãos decisórios integrados por funcionários nacionais, nos quais 

somente os Estados estão representados e nos quais somente cabe a 

representação dos interesse do Estado. Já na União Europeia, os 

integrantes de quatro de suas cinco instituições são funcionários do 

processo de integração e não dos Estados membros, e não representam 

os interesses do Estado, mas sim o interesse geral comunitário. 

Os Estados do Mercosul,  apesar de estarem enfrentando grandes 

problemas na atualidade em quase todas as áreas, têm como objetivo maior um 

avanço  de sua integração. Deve-se então repensar o modelo em vigor, 

procurando um modelo que possa realmente  alavancar o Mercosul como um 

todo. Faz-se necessária  uma maior representação por parte de seus Estados 

membros, capaz de estabelecer uma segurança jurídica não só para os seus 

membros, como também para a própria instituição.  

                                                           
134 OCAMPO, Raúl Granillo. Direito internacional público da integração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 

496. 
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As diferenças entre o Mercosul e a União Europeia são imensas, mas não 

constituem necessariamente barreiras intransponíveis.  

 

 

3.5 OS  EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO NA SUPRANACIONALIDADE 

 

 A globalização é um processo que já vem de idos tempos. Ela é o caminho 

para uma sociedade solidária e soberana,  construída por princípios 

democráticos e por  um sistema de relações de responsabilidade de todos. 

 A globalização é uma reinvenção das relações humanas, dos Estados-

Nações e das corporações como  um caminho para a prosperidade e para a 

redução da pobreza das nações menos desenvolvidas. Na era da globalização 

e do conhecimento o homem está se recriando  e levando consigo as economias 

das nações, as instituições políticas e as organizações internacionais. 

 A evolução da globalização confere progresso e evolução de bens  

materiais, institucionais e sociais de várias nações ao longo dos tempos. 

 Os fatos mudaram as perspectivas e agora temos o início de uma nova 

história, a partir de uma sociedade internacional diversificada em seus países e 

regiões, um Direito Internacional mais atuante e perspectivas político-

econômicas ainda não conhecidas.135 

 Os Estados em tempos de globalização tem tido uma queda de 

produtividade em função de vários acontecimentos, tais como crises econômicas 

e ameaças bélicas.   Em virtude disso a supranacionalidade tem se mostrado 

uma saída para resolução de vários destes percalços internacionais. 

 Vemos historicamente que a União Europeia começou exatamente depois 

do declínio quase total do continente europeu, ou seja, a sua reviravolta começou 

após a Segunda Guerra Mundial.  Este acontecimento bélico, econômico , social 

e político  determinou o  avanço que todos vemos hoje. 

                                                           
135 HUSEK, Carlos Roberto. Curso de direito internacional público. 10ª ed. São Paulo: LTr, 2009. 

p. 239. 
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 Pode-se observar que a UE e a globalização tomaram força em 

semelhante contexto jurídico, político e econômico, pois ambos os processos 

marcharam em rumo definido após o término do Segundo Grande Conflito. 

Entretanto a ideia original de estabelecer uma grande família europeia remonta 

a muito antes dos idos de 1945 e, certo também, que o efeitos mais nítidos da 

globalização se fizeram sentir nos anos 80. Contudo, ao se buscarem fatores 

determinantes do surgimento da UE, vislumbram-se as mesmas questões que 

condicionaram o fenômeno global, e à medida que este ganhava força, 

impulsionava também aquele. Ambos estavam submetidos à mesma dinâmica. 

Por essa razão, em virtude da importância que a globalização teve em todo 

âmbito do palco internacional e no espírito da unificação europeia, há que se 

compreendê-lo.136 

 As oportunidades econômicas, sociais e comerciais da globalização são 

possíveis e reais, porém desiguais para os países e seus cidadãos. 

 Não podemos deixar de observar que a globalização trouxe também um 

novo direcionamento no âmbito das relações internacionais.  Fruto disso é uma 

aproximação maior entre países de uma mesma região, em busca de objetivos 

econômicos e sociais comuns. 

 Para as empresas transnacionais a globalização trouxe inúmeras 

vantagens não somente na exportação  do produto final , mas também nos 

processos iniciais de  montagem:  hoje em virtude do comércio acelerado, as 

peças podem vir de qualquer lugar do mundo, sendo muitas  vezes mais em 

conta produzir em países emergentes  do que em países mais industrializados e 

de primeiro mundo. 

 Vemos que o fator que mais tem se notabilizado mundialmente por conta 

da globalização é o econômico: este  afeta a todos, principalmente os mais 

pobres dos países menos abastados financeiramente. 

 Interessante notar que, embora constitua um fenômeno com caráter 

planetário, a globalização tem ensejado a formação de blocos regionais ou sub-

regionais de Estados que buscam proteger-se contra os aspectos negativos que 

a própria alberga. Nesse processo vão-se desenvolvendo distintas formas de 

                                                           
136 STELZER, Joana. União europeia e supranacionalidade: desafio ou realidade? 2ª ed. 

Curitiba: Juruá, 2009. p. 90. 
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articulação regional, que apresentam um grau diferenciado de integração 

institucional e de restrição à autonomia dos associado relativamente à tomada 

de decisões econômicas e políticas.137 

 O fato é que  a globalização trouxe profundas transformações em 

conceitos e valores,  tendo enormes consequências sociais, culturais financeiras 

e comerciais. 

 Nasce assim a supranacionalidade na União Europeia, fruto de uma 

globalização econômica e social decorrente da Segunda Guerra Mundial e do 

renascimento europeu. Esta provocou mudanças de ideias e conceitos  no que 

tange a  soberania dos Estados, provocando uma reviravolta salutar:   tanto a 

soberania quanto o Estado se desprenderam de   dogmas antigos, e puderam  

evoluir  sanando  as divergências que foram aparecendo com o tempo. 

 Os países casam seus interesses e buscam negociar com outros blocos 

em igualdade de condições. Atrás desse fato outras possibilidades políticas e 

institucionais passam a crescer no horizonte que, por ora, tibiamente 

delineamos, como as comunidades regionais.138 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Globalização, regionalização e soberania. São Paulo: 

Editora Juarez de Oliveira, 2004. p. 1. 
138HUSEK, Carlos Roberto. Curso de direito internacional público. 10ª ed. São Paulo: LTr, 2009. 

p. 239. 
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Conclusão 

 

        Foram analisados neste trabalho os elementos essenciais para que um 

Mercado Comum seja constituído: a soberania, o Estado e seus pensadores, a 

soberania compartilhada e o direito comunitário. Enfatizou-se especialmente o 

processo de formação e integração do Mercosul e da União Europeia, além da 

globalização como elemento primordial para o nascimento dos mercados 

comuns. 

            A origem do Estado foi uma ocorrência espontânea, pois a humanidade 

desde seus primórdios já se organizava para viver em bandos e pequenos 

grupos.  A procura por novos desafios, a necessidade de moradia e alimentação 

e a vontade de melhorar individualmente fizeram com que os indivíduos se 

organizassem em comunidades. Estas evoluíram gradualmente para   vilas, 

cidades e posteriormente países. E assim formaram-se os Estados, detentores 

de um território, um povo e um governo com uma natureza de coletividade.  

A soberania em tempos primórdios estava figurada e exemplificada no 

imperador e no rei, pois o poder na época baseava-se na imagem do soberano 

como ditador e centralizador de seu reino ou império. 

 Dentro do contexto atual, um Estado não consegue viver isoladamente, 

necessitando da integração com outros para satisfazer suas necessidades 

estruturais e societárias.  Os Estados hoje estão em processo de integração 

contínuo com troca de produtos e serviços, favorecendo assim tanto quem 

fornece quanto quem recebe. Com isso, beneficiam-se as áreas comercial, 

econômica, cultural e outras. 

Atualmente os Estados estão preocupados em realizar uma maior 

integração econômica entre si, o que acarreta melhorias em termos de emprego 

e economia além de dinamizar a circulação de riquezas. O advento e 

crescimento dos mercados comuns comprova que Estado nenhum precisa e 

nem deve permanecer isolado, apesar de ainda existirem países com economia 

fechada em pleno século XXI. 

            A integração econômica, comercial e social do continente europeu teve 

como objetivo primordial a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra 

Mundial.  Nasce assim a União Europeia criada sob o dogma da 
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supranacionalidade, no qual o interesse comunitário se sobrepõe ao dos Estados 

nacionais. 

O Ato Único Europeu e o Tratado da União Europeia edificaram a base 

de uma união dos estados no continente e promoveram importantes 

modificações nas matérias relativas à cidadania e eliminação das fronteiras.  

 Na supranacionalidade existem instâncias de decisão independentes do 

poder estatal e que não estão submetidas ao seu controle.  As decisões no 

âmbito das competências estabelecidas pelo Tratado da União Europeia são 

tomadas pela maioria, não havendo necessidade de unanimidade. A 

aplicabilidade é imediata nos ordenamentos jurídicos internos dos Estados-

membros. 

Ao longo da história a União Europeia se mostrou   o mais impetuoso e 

melhor sucedido exemplar de integração regional. Este sucesso decorre da 

união de todos os interessados, com uma força econômica e um alcance na 

seara mundial que não teriam isoladamente. 

              A União Europeia chegou a um grau de desenvolvimento, evolução e 

cooperação que nenhum outro mercado comum foi capaz de atingir, mas ainda 

há diferenças regionais a serem superadas.  A comunidade estabeleceu políticas 

sociais capazes de reduzir as desigualdades entre seus cidadãos, visando o 

bem-estar coletivo. O maior desafio é extrair o melhor de cada Estado-membro, 

sem que se percam as singularidades características de cada um de seus 

componentes.        

 A integração das Comunidades Europeias trouxe um modelo inédito de 

integração, a supranacionalidade, que prevê transferência de soberania. 

Instituiu-se uma ”Alta Autoridade” para gerenciar a organização que, 

independentemente dos governos nacionais, exige dos seus integrantes o 

abandono das negociações estatais em detrimento de uma autoridade 

supranacional. Assim, indubitavelmente, um dos fatores que proporcionou o seu  

retumbante sucesso foi o sistema institucional, dotando o mercado comum de 

hegemonia capaz de alcançar objetivos complexos da integração.  

              Já  no Mercosul seus Estados-membros tem como propósito  atingir  um 

mercado comum através de uma estrutura claramente intergovernamental:  não 

existe um órgão que atue acima dos governos. Os Estados-membros devem 
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incorporar as normas em suas legislações internas para que as mesmas entrem 

em vigor. 

            O modelo de integração supranacional europeu certamente trouxe 

benefícios aos seus participantes e a integração tornou-os mais competitivos no 

âmbito do comércio internacional. Já no Mercosul a vontade de se integrar por 

parte de seus governantes é notoriamente  difícil e complexa, mostrando ser este 

um  modelo bem diferente do apresentado pela  União Europeia. 

A adoção  do princípio da supranacionalidade ao Mercado Comum do 

Cone  Sul, à luz das legislações constitucionais dos seus Estados-partes 

implicará na modificação em diferentes graus das Constituições dos países 

envolvidos. Se o objetivo supremo do Tratado de Assunção, na expressão da 

vontade política dos seus países-membros, é a consolidação de um mercado 

comum e a melhoria de vida de seus povos, nada mais claro do que proceder a 

necessária unificação dos direitos sociais desses habitantes.  Para que se 

cumpra o sumo objetivo do Tratado, faz-se necessário dotar o Mercosul do 

impulso supranacional.  

O Mercosul carece de um instrumento capaz de consolidar decisões 

dinâmicas e efetivas, um mecanismo de vanguarda, fundado no consenso da 

integração de Estados e seus cidadãos. Nesse sentido, o presente estudo 

demonstra que existem barreiras constitucionais à adoção da 

supranacionalidade no Mercosul, especialmente nas Leis fundamentais do 

Uruguai e do Brasil, porquanto suplantadas nas Constituições do Paraguai e da 

Argentina. 

Seria necessário também para diminuir os conflitos existentes a criação 

de um Tribunal de Justiça supranacional, dispondo de jurisprudências para os 

Estados-membros. Estes, hoje, invocam suas próprias normas internas, pondo 

obstáculos na executoriedade das normas do Mercousul. 

É necessário que haja um senso comum harmonioso de todas as partes 

interessadas na evolução do bloco, de todos os países envolvidos, deve assim 

existir um poder comum, para que exista a transferência de soberania dos 

Estados-membros ao órgão de integração supranacional. 

A perda da soberania por parte dos Estados envolvidos deve ser posta de 

lado, no sentido de que, agora estariam pensando no bem comum a todos,  e 

não apenas a um ou dois integrantes do bloco. 
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Com a existência de um poder supranacional o bloco estaria mais seguro 

para realizar suas atividades para enfrentar outros blocos no mesmo sentido, 

dando-lhe mais credibilidade quando se refere a poder, não sendo um 

independente.  

Dentro de um processo de globalização como nos encontramos hoje, é 

inevitável que se faça parcerias, associações e mercados de integração, pois 

quanto mais força, no sentido de segurança jurídica, comercial e econômica este 

bloco tiver, melhor para si e para todos os integrantes, pois as vantagens será 

dividida de modo de sempre melhorar, não somente para o bloco, mas também 

para os cidadãos de seus países. Com mais cooperações, acordos e 

negociações, deverá ser disponibilizado mais recursos financeiros para os 

países implementarem uma melhor  infra-estrutura. Assim, a indústria se tornará 

cada vez mais competitiva, e poderá enfrentar grandes blocos que já se 

encontram no caminho do desenvolvimento a bem mais tempo. 

Se houver realmente a possibilidade de aplicar a supranacionalidade ao 

Mercosul nas legislações dos Estados-partes, haverá a modificação da 

Constituição de cada Estado envolvido. 

A Constituição do Brasil dispõe no parágrafo único, do artigo 4º, a 

possibilidade de efetuar a integração com outros povos da América Latina, mas 

mostra-se extremamente vago.  

A Constituição do Uruguai em seu artigo 6º de forma muito vaga também, 

estabelece que a nação procurará uma integração social e econômica. 

As barreiras constitucionais envolvidas devem ser sanadas, de modo a 

pensar, principalmente nas legislações do Brasil e Uruguai, deixando muito a 

desejar se comparadas com as da Argentina e do Paraguai. 

 

Os interesses e valores dos blocos devem ser os mesmos, assim como a 

busca de objetivos comuns, pois a integração supõe uma ação conjunta de todos 

os Estados-membros.  Apesar dos percalços, seja no modelo supranacional ou 

intergovernamental é essencial que os blocos evoluam e permitam uma melhora 

efetiva e real da qualidade de vida de cada um de seus constituintes 
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