
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Madureira, António Tomás Graça Martins de, 1959-

Os direitos fundamentais e a União Europeia
http://hdl.handle.net/11067/6299

Metadados

Data de Publicação 2005

Resumo O fenómeno da globalização económica com a reorganização dos
processos produtivos, a transnacionalização dos mercados e a volatilidade
dos capitais financeiros numa época fortemente assinalada pela limitação
das tradicionais relações entre o espaço e o tempo, repõe com especial
acuidade a actualidade da problemática da preservação e implementação
dos direitos fundamentais. Com efeito, vive-se hoje uma grave crise de
natureza ética que se repercute essencialmente no esquecimento - ou
mesmo no des...

Palavras Chave Direitos fundamentais - Países da União Europeia, Direito constitucional -
Países da União Europeia

Tipo masterThesis

Revisão de Pares yes

Coleções [ULL-FD] Dissertações

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-18T07:07:42Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/6299


 

 
 

  
 
 
 
 
 

U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  
 

FACULDADE DE DIREITO 
 

Me s t r ado  em  D i r e i t o  

 
 
 

Os direitos fundamentais e a União Europeia 
 

 
 
 

Realizado por: 
António Tomás Graça Martins de Madureira 

 
Orientado por: 

Prof. Doutor Joaquim Marques Ascensão 
 

 
 
 
 
 
Constituição do Júri: 
  
Presidente: Prof. Doutor José Artur Anes Duarte Nogueira 
Orientador: Prof. Doutor Joaquim Marques Ascensão
Arguente: Prof.ª Doutora Margarida Salema de Oliveira Martins 
Vogal: Prof. Doutor José Alberto Rodriguez Lorenzo González 

 
 
Dissertação aprovada em: 

 
31 de Maio de 2010

 

 
 
 
 
 

 
 

Lisboa 
 

2010 



, 
UNIVERSIDADE LUSIADA 

ANTÓNIO DE MADUREIRA 

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A UNIÃO EUROPEIA 

Dissertação de Mestrado na vertente de Ciências Jurídico- Políticas sob a 
orientação do Prof. Doutor Joaquim Marques de Ascensão 

LISBOA 



OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A UNIÃO EUROPEIA 



/ 

UNIVERSIDADE LUSIADA 

ANTÓNIO DE MADUREIRA 

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A UNIÃO EUROPEIA 

Dissertação de Mestrado na vertente de Ciências Jurídico - Políticas sob a 
orientação do Prof. Doutor Joaquim Marques de Ascensão 

LISBOA 



ÍÍO direito não é o mais alto dos bens. 

Sem ele, contudo, o mais alto dos bens não é 

possível alcançar-se. " 

Windscheid 

http://www.direito.ufc.br/direito.htm 

"Por eso me resulta siempre cómico 

encontrar quienes rechazan e/ derecho natural y 

aceptan simultáneamente los derechos humanos, 

como gustan hacer algunos afiliados a los 

nuevos gremios de la progresía o las viegas 

corporaciones de la carrocería - en la 

combinación inversa -. Es algo así como ser 

amador dei fútbol y abominador dei bolompié .•. 

o vice-versa." 

Francisco Puy, Derechos Humanos, III, 

Santiago de Compostela, I, Paredes, 1985, p. 

379. 
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NOTA PRÉVIA 

O presente texto corresponde à tese para a obtenção do grau de Mestre em 

Direito, na vertente de Ciências Jurídicas, pela Universidade Lusíada. 

Equacionado e amadurecido o tema diga-se que ele resultou 

fundamentalmente de uma simbiose do aprofundamento do estudo e da 

investigação suscitados no Seminário de Direito Constitucional e no Seminário de 

Direito Comunitário ministrados na parte escolar do Curso de Mestrado. 

Tendo, actualmente, a protecção concedida aos direitos fundamentais 

começado a perder um carácter de mero manifesto de boas intenções para 

começar, de novo, a ganhar contornos de uma realidade actual e actuante na 

garantia dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, com expressão na sua 

defesa jurisdicional através de decisões de órgãos internacionais de controlo 

obrigatórias para os Estados, maior se torna a necessidade dos operadores do 

direito compreenderem e utilizarem essa protecção. 

Assim, o crescente interesse e importância da temática dos direitos 

fundamentais encontra-se bem presente no seu "ressurgimento" e tem vindo a 

"reconquistar" diversos sectores académicos, intelectuais e da opinião em geral, 

não podendo, por isso, deixar ficar ausente a sua essência jurídica nem indiferente 

um ramo do Direito - jovem, mas dinâmico e influente - como é o Direito 

Comunitário. 

3 



Nota Prévia 

É, pois, nesta perspectiva que este trabalho nasceu, cresceu e é apresentado. 

E uma vez concluído o estudo há, também, modestamente, que concluir que para 

além do texto sempre restará o que eventualmente não foi e poderia ou deveria ter 

sido analisado. Contudo, ao que assim não foi conferido lugar restará, 

seguramente, a excelente oportunidade da melhor crítica para que este trabalho

longe de ser perdido- possa viver e cumprir o seu papel. 

Observando o dever e a tradição de expressar os agradecimentos e 

começando pelas Instituições manda a justiça que aqui se registe uma palavra de 

reconhecimento à Universidade Lusíada que em boa hora ministrou este curso de 

mestrado. 

Prestados os devidos agradecimentos à Instituição cumpre agradecer 

reconhecida e sinceramente ao Professor Doutor Joaquim Marques de Ascensão o 

facto de se ter dignado orientar a presente tese, manifestando uma permanente 

abertura e disponibilidade que em muito incentivou a sua concretização. 

Olhão, Julho de 2005 

António de Madureira 
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ADVERTÊNCIA 

A presente tese foi elaborada, no essencial, antes do último alargamento da 

União Europeia, atendendo à inexistência de bibliografia referentes aos novos 

Estados membros. 
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ABREVIATURAS 

Ac. - Acórdão 

CEDH- Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

DUDH- Declaração Universal dos Direitos do Homem 

GATT- General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Geral sobre Tarifas 

Aduaneiras e Comércio) . 

Mercosul- Mercado Comum do Sul 

OMC- Organização Mundial do Comércio 

Proc. o - Processo 

TCE- Tratado que instituiu a Comunidade Europeia 

TJCE- Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias 

TUE - Tratado da União Europeia 
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1. Colocação do problema 

CAPÍTULO/ 

INTRODUÇÃO 

O fenómeno da globalização económica com a reorganização dos processos 

produtivos, a transnacionalização dos mercados e a volatilidade dos capitais 

financeiros numa época fortemente assinalada pela limitação das tradicionais 

relações entre o espaço e o tempo, repõe com especial acuidade a actualidade da 

problemática da preservação e implementação dos direitos fundamentais. 

Com efeito, vive-se hoje uma grave crise de natureza ética que se repercute 

essencialmente no esquecimento - ou mesmo no desaparecimento - das grandes 

racionalidades fundadoras da verdade e consequentemente da verdade 

justificativa das normas e da sua aplicação. 

É necessário não olvidar que com a globalização económica os excluídos do 

mercado de trabalho e consumo perdem progressivamente as condições materiais 

que lhes permita exercer plenamente os denominados direitos fundamentais de 

primeira geração (1) e exigir o cumprimento dos direitos fundamentais de segunda 

(2) e terceira (3) geração. 

(1) Direitos relativos à cidadania civil e política, concebidos, reconhecidos e protegidos para um 
homem abstracto, de que se destacam o direito à liberdade de circulação, de pensamento, de 
religião, de voto, de iniciativa, de propriedade e de disposição da vontade. 
(2) Direitos relativos à cidadania social e económica, baseados não apenas numa concepção do 
homem entendido como ente genérico, mas visto na especificidade da sua inserção nas estruturas 
produtivas expressas nos direitos à educação, à saúde, à segurança social e ao bem estar tanto 
individual como colectivo, concedidos aos trabalhadores. 
(3) Direitos relativos à cidadania "pós-material" que se caracterizam pelo direito à qualidade de 
vida, a um meio ambiente saudável, à tutela dos interesses difusos e ao reconhecimento da 
diferença, da singularidade e da subjectividade. 



Introdução 

De facto, a globalização enforma uma espécie de "teologia do mercado" ( 4), 

cujas consequências estarão muito longe de uma bondade aparente. Ora, se uma 

sociedade globalizada não augura nada de bom para os mais pobres e fracos como 

assegurar, então, a dignidade da pessoa humana agora que há cada vez mais 

pobres coexistindo com uma concentração de riqueza sem precedentes? 

Num momento em que os imperativos categóricos da transnacionalização 

dos mercados e da plenitude democrática entram em colisão e até se excluem, os 

direitos fundamentais encontram-se, por isso, numa curiosa situação de 

ambiguidade. Se no plano estritamente jurídico-positivo são reconhecidamente 

prejudicados pelos hodiernos processos de desregulamentação e flexibilização 

promovidos pelos Estados confrontados pelo poder tentacular das grandes 

empresas, o mesmo já não se poderá dizer no plano político em que os direitos 

fundamentais continuam a ser seguramente um importante critério de 

revitalização da liberdade e dignidade humana. 

Nesta perspectiva, a conquista da universalidade e a efectivação dos direitos 

fundamentais significa, hoje, a implementação de "espaços de democratização" 

cujo valor básico seja o reconhecimento dos outros como homens livres e iguais, 

permitindo, assim, que as múltiplas formas de cidadania - política, económica, 

social, cultural, etc. - se constituam como uma ordem colectiva baseada em 

padrões mínimos de respeito e de confiança, contrariamente aos primados do 

individualismo, da competitividade e da produtividade levadas ao extremo, como 

acontece actualmente com o fenómeno da globalização. 

Definitivamente ultrapassado o argumento do carácter predominantemente 

económico das Comunidades deve ser, também, esta a perspectiva do papel e 

presença dos direitos fundamentais na ordem jurídica comunitária. 

( 4) A expressão é do Professor ADRIANO MOREIRA, Colóquio Cristianismo e Comunicação, cit. 
por J. A. SOUSA, no JN, de 12.11.2000, Ricos e pobres do mundo global - Conflito entre 
ltmensagem" e mercado. 
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Introdução 

Com efeito, numa Europa dos cidadãos é indispensável uma unidade de 

propósitos, unívoca e concludente, quanto aos direitos fundamentais em que a 

pessoa humana seja o determinante sinal programático do Direito. 

Na origem deste estudo encontra-se, pois, essencialmente, a preocupação da 

efectivação dos direitos fundamentais no âmbito da economia globalizada e a 

consequente valorização de novas pautas hermenêuticas para a sua interpretação, 

designadamente no âmbito da União Europeia (5). 

2. Importância da temática 

Para além das motivações pessoais óbvias, são várias as razões do interesse 

que se podem invocar como justificação de um estudo monográfico dos direitos 

fundamentais na União Europeia. 

Desde logo a relevância máxima que a proeminência pelo respeito dos 

direitos fundamentais atingiu no mundo contemporâneo, a que não será alheia a 

ideia já referida de que os direitos fundamentais podem dar sentido aos esforços 

para a conquista, preservação e alargamento de espaços autónomos e democráticos 

de organização social, formação de identidades e reprodução das formas de 

solidariedade ameaçadas pela disseminação dos valores do mercado em todas as 

esferas da vida. 

(5) A este propósito convém ter presente que a questão da integração deve ser discutida e 
contemplada de forma ampla e abrangente. 
Com efeito, a integração não pode ser construída obedecendo apenas à lógica e aos interesses do 
capital e das grandes empresas; mas deve, também, incorporar a perspectiva da democracia e da 
solidariedade, tendo em conta as necessidades, os interesses e as aspirações de toda a população, 
designadamente a mais carenciada. 
É, pois, neste contexto de significativas transformações que se estão a desenvolver ao nível mundial 
- que têm na sua base um extraordinário progresso científico, e são a causa determinante de uma 
nova forma de vida e de interesses, de uma nova forma de comércio, de uma nova modalidade de 
indústria, e de uma nova forma de acumulação de capital - que as culturas das comunidades 
existentes, embora possam e devam sofrer mudanças substanciais, deverão, também, preservar os 
seus valores fundamentais, designadamente os jurídicos. 

10 



Introdução 

Depois, porque se trata de realçar a relevância de uma intercomunicação 

simultaneamente axiológica, social e jurídico-positiva, em que se encontra 

subjacente, em todo o caso, o valor do homem que se mantém incólume ao longo de 

toda a evolução histórica. 

Nestes termos é, pois, fácil compreender que em tudo estará sempre 

presente a pessoa - embora existencial e vivencialmente integrada na comunidade, 

numa assunção social de estatuto e de responsabilidade - como valor absoluto a 

que todas as expressões normativas deverão acatamento. 

Acresce o facto de durante largo tempo o Direito Comunitário ter sido 

normalmente, mas injusta e injustificadamente, votado à condição de "parente 

pobre" da dogmática jurídica. Contudo, a relevância de progressivas realizações 

concretas têm, sem dúvida, aprofundado e reforçado este ramo do Direito, 

atenuando - ou mesmo dissipando - o cepticismo daqueles que o julgavam 

destinado ao abandono dos verdadeiros juristas para ser confiado aos práticos, 

desprovidos da necessária preparação jurídica (6). 

Espera-se, pois, que também neste particular o presente trabalho possa 

representar um contributo, por modesto que seja, para "exorcizar" aquela ideia e 

para valorizar a temática em causa. 

3. Delimitação do objecto 

Sem o intuito de prover propriamente um vazio, o objectivo deste trabalho 

encontra-se limitado à problemática dos direitos fundamentais, em geral, e na 

União Europeia, em particular. 

(6) Cfr. o que já se escreveu na nossa Tese de Altos Estudos Europeus, "Perspectiva comunitária do 
contrato", p. 4 s. 
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Introdução 

Não se pode, contudo, negar que tal objecto de investigação abrange uma 

vastíssima extensão, o que implica uma opção não recomendável num trabalhos deste 

cariz, que manda, justamente, delimitar uma área restrita a fim de não restar 

qualquer lacuna ou omissão relevante. 

Todavia, a importância da temática demonstra-se de tal modo rica, e, 

simultaneamente, apaixonante, que deliberadamente se decidiu assumir o risco de 

poder "pecar" pelo excesso de amplitude no tratamento do objecto investigado. 

Assim, não obstante a necessidade de delimitar o campo de análise e sem 

nele perder a concentração, no caso, parece, igualmente, importante o assumir a 

fluidez e a continuidade dos fenómenos para melhor os poder repensar nas suas 

relações e conceitos. 

4. Questões metodológicas 

A metodologia deste estudo não pode, nem deve, isolar-se da própria 

metodologia jurídica, uma vez que só esta é verdadeiramente capaz de assegurar o 

carácter científico que se pretende. E é sabido como o método jurídico é por 

excelência o método dedutivo, que permite trabalhar com as estruturas, a partir do 

geral - ou seja, a partir dos sistemas - para as questões particulares, procedendo 

depois ao seu confronto. 

Relativamente aos métodos de procedimentos serão fundamentalmente 

utilizados o método histórico, o método comparativo e o método funcionalista. 

Por outro lado, procurar-se-á, sobretudo, proceder ao estudo da dogmática 

e dos princípios gerais, primeiro, e ao estudo dos principais textos jurídicos no 

âmbito do tema escolhido. 

12 



Introdução 

Importa, porém, não esquecer que no dizer do Professor MARCELO 

REBELO DE SOUSA: 

" (. .. ) a Ciência jurídica é cada vez mais uma Ciência Social, aberta ao estudo 
dos interesses e dos valores que dão sentido aos conceitos, sendo esse estudo 
encarnado no tempo e no espaço " (7), 

Exige-se, pois, flexibilidade e disponibilidade para uma permanente 

adaptação, não só a novas circunstâncias, mas também ao próprio evoluir da 

dogmática. 

De facto, nesta perspectiva convém ter presente que: 

" Uma das características da actual investigação em Ciências Sociais é a sua 
natural pendente no sentido de procurar contribuir para a melhor compreensão, a 
problematização e, eventualmente, a intervenção activa em questões que visam 
introduzir modificações na tessitura sociaL Na realidade, a evolução tecnológica, as 
transformações políticas, as tramas de relação inter-pessoal, estão em constante 
evolução ao longo do tempo, conduzindo a desajustes entre o real e o desejáveL 
Alguns deles são induzidos pela própria mudança; outros, representam antigos 
enviezamentos de que progressivamente se vem a ganhar consciência." (8) 

A tarefa do Direito é, seguramente, a um tempo prática, histórica e 

problematizante, devendo o intérprete fazer uso de uma metodologia 

hermenêutica, sem, contudo, se afastar dos textos legais numa visão dinâmica e 

actualizante. 

(7) Cfr. MARCELO REBELO DE SOUSA, Direito Constitucional I- Relatório, Lisboa, 1986, p. 72 
(8) MARIA BEATRIZ ROCHA-TRINDADE, Igualdade de oportunidades, género e educação, 
Universidade Aberta-1999, p. 17 
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Introduç_ão 

5. Fixação da terminologia 

Numa matéria em que domina uma certa "promiscuidade" na terminologia, 

sendo, por vezes, utilizados indiscriminadamente os mesmos qualificativos para 

identificar a mesma realidade ou, até, realidades diversas, é conveniente, desde já, 

esclarecer dois aspectos que se projectam no plano terminológico. 

Em primeiro lugar, a constante utilização ao longo do texto da expressão 

direitos fundamentais quando na linguagem corrente se fala principalmente em 

direitos do homem ou mesmo em direitos humanos não é aleatória e merece, por 

isso, o necessário esclarecimento. 

Em suma, a este propósito adoptam-se com a devida reverência as palavras 

do Prof. Doutor JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE: 

"Aquilo a que se chama ou a que é lícito chaltlllr direitos fundamentais pode, 
afinal, ser considerado por diversas perspectivas. De facto, os direitos fundamentais 
tanto podem ser vistos enquanto direitos de todos os homens, em todos os tempos, e 
em todos os lugares -perspectiva filosófica ou jus naturalista; como podem ser 
considerados direitos de todos os homens ( ou categorias de homem ), em todos os 
lugares, num certo tempo - perspectiva universalista ou internacionalista; conw 
ainda podem ser referidos aos direitos dos homens ( cidadãos ), num determinado 
tempo e lugar, isto é, num Estado concreto -perspectiva estadual ou constitucional " 
(9). 

Em segundo lugar, uma outra advertência: ao longo do texto sempre que se 

faz referencia ao Tratado de Roma de 25 de Março de 1957 - não obstante as 

posteriores alterações introduzidas pelo Acto Único Europeu e pelos Tratados de 

Maastricht, de Amesterdão e de Nice -, será utilizada a sigla TCE. 

(9) Cf. JOSE CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976 Almedina, Coimbra, p.ll. 
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Introdução 

De igual modo, utilizar-se-á indistintamente a expressão "Comunidade", 

independentemente de se querer aludir à Comunidade Económica Europeia, 

depois Comunidade Europeia, e actualmente União Europeia. 

Embora esta opção possa representar um "pecado" pela falta de fidelidade 

relativamente ao evoluir do processo de integração, não deixará, por isso, de ser 

"expiada" pelo facilitar da exposição, aqui liminarmente "confessada" (10). 

(10) Retoma-se, de novo, o que se escreveu na Tese de Altos Estudos Europeus, "Perspectiva 
comunitária do contrato", p. 25 
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Introdução 

6. Plano de exposição 

Tendo em atenção a finalidade a que nos propomos, o desenvolvimento do 

presente estudo ocupa além das presentes notas introdutórias (11) mais quatro 

capítulos distintos cujo conteúdo e razão da sistematização importa enunciar. 

Assim, após o presente capítulo introdutório, o segundo capítulo incidirá 

sobre a temática dos direitos fundamentais no seu conspecto geral em que - ainda 

que de um modo algo conciso- serão feitas referências a matérias de fundamental 

importância para uma melhor apreensão do prosseguimento deste trabalho. 

Tratar-se-ão de questões imperativas como a do próprio conceito de direitos 

fundamentais, dos grandes valores ético-jurídicos e, também, da História dos 

direitos fundamentais, utilizada aqui em função heurística e diagnóstica, como 

instrumento para entender o passado jurídico na sua ligação com a experiência 

actual. 

No terceiro capítulo procurar-se-á ensaiar um estudo dos direitos 

fundamentais numa perspectiva de Direito Constitucional Comparado Europeu, 

ou seja, tentar-se-á, a partir de determinados critérios, proceder a uma incursão 

comparativa - ainda que breve e genericamente - sobre o que acerca dos direitos 

fundamentais consta nos textos constitucionais dos Estados comunitários, até por 

não se poder considerar esta matéria despicienda relativamente à problemática do 

lugar que os direitos fundamentais das Constituições dos Estados membros 

ocuparam na jurisprudência do T JCE. 

O quarto capítulo será dedicado à dinâmica dos próprios direitos 

fundamentais desde a génese das Comunidades até à actualidade: desde o Tratado de 

(li) Aliás tradicionais: referentes ao enquadramento teórico, à importância do estudo, à 
delimitação do campo de análise, ao método de trabalho, à adopção da terminologia e ao próprio 
plano de exposição. 
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de Roma com os direitos essencialmente económicos e a insuficiência dos direitos 

garantidos; passando pelo aprofundamento dos direitos económicos e sociais e os 

direitos políticos no Tratado da União Europeia; pelo Tratado de Amesterdão, sem 

esquecer a jurisprudência do T JCE e a problemática do estatuto dos instrumentos 

de protecção dos direitos fundamentais, designadamente da adesão à Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem; até ao Tratado de Nice, à Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia e ao Tratado da Constituição Europeia. 

Finalmente, no quinto e último capítulo procurar-se-ão colocar os grandes 

cenários e desafios para o futuro sempre na perspectiva da salvaguarda dos 

direitos fundamentais na Europa e através dela da sua projecção no mundo! 

17 
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CAPÍTULO/I 

DIREITOS FUNDAMENTAIS- CONSPECTO GERAL 

1. Conceito 

Devidamente salvaguardada a opção terminológica pela expressão direitos 

fundamentais (12) adiante-se que tal conceito não é absolutamente unânime nas 

diversas culturas. Contudo, no seu núcleo essencial, a ideia assume uma 

universalidade evidente no mundo contemporâneo, como se pretende demonstrar. 

A expressão direitos fundamentais não deixa, pois, de se afigurar difícil de 

precisar. Eventualmente, vale mais por aquilo que induz do que por aquilo a que 

conceptualmente se possa reduzir, em termos de uma definição tecnicamente 

rigorosa ou de um elenco exaustivo. 

Aquilo que no essencial relevará é a existência de um corpo de critérios que 

sirvam de baliza e meta à actuação do Estado, da comunidade e das pessoas (13). 

Ora isto traduz-se, em última instância, a uma intercomunicação 

simultaneamente axiológica, social e jurídico-positiva, em que subjacente está, em 

todo o caso, o valor da pessoa humana, entendido numa pré-visão que permanece 

incólume ao longo de toda a evolução histórica (14). 

(12) V. supra p. 13 
(13) Esta trilogia - Estado, comunidade, pessoas - terão de aceitar como substracto a ideia de que o 
centro da vida é a pessoa, não como uma simples categoria lógica, mas como a própria vida em 
movimento, em acto, em continuado e afirmado projecto. 
(14) O valor absoluto a que todas as expressões normativas deverão acatamento não é o da 
comunidade ou o da classe, mas o do homem pessoal, embora existencial ou vivenciaJmente 
integrado na comunidade, numa assunção social de estatuto e responsabilidade. 



Direitos fundamentais- conspecto geral 

2. Genealogia: remissão 

O conceito de direitos fundamentais resultou de uma longa evolução de 

várias formas de pensamento, nomeadamente, religioso, filosófico, político e 

jurídico. 

Só uma retrospectiva dessa evolução possibilita uma visão do "status" da 

pessoa humana na sociedade através do tempo e nos nossos dias! 

Feita esta observação faz-se a respectiva remissão para o conjunto dos 

assuntos que se seguem neste capítulo: valores ético-jurídicos; religiões, sistemas 

filosóficos e direitos fundamentais; História dos direitos fundamentais; e 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e os grandes valores ético-jurídicos. 

Em todo o caso, adoptam-se, com a devida reverência, as palavras do Prof. 

PAULO FERREIRA DA CUNHA: 

•• (. .. ) tudo indica que de entre esses vários direitos, esses a que designamos 
por "jundamentais" serão, relativamente aos demais, um prius valorativo, lógico e 
ontológico; e, nessa perspectiva, estão antes deles e são a base em que os demais 
repousam; legitimam-nos; explicam-nos na sua radicação e até na sua génese '' (15). 

3. Valores ético-jurídicos 

Se como ficou expresso, os direitos fundamentais radicam em valores éticos 

superiores e devem ser tidos como princípios axiológicos fundamentais, quais 

serão, então, esses valores e esses princípios, e onde se encontram eles 

densi:ficados? 

(15) Cfr. PAULO FERREIRA DA CUNHA, Res Publica, Ensaios Constitucionais, Almedina, 
Coimbra, 1998, p. 27 
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Sendo, embora, certo não ser este um trabalho de Filosofia ou de Filosofia do 

Direito, ou, sequer, ter essa presunção, supõe-se não dever ficar prejudicada a 

explicitação desses valores ético-jurídicos em que radica a própria 

"fundamentalidade" dos direitos fundamentais. 

Ora, se de uma leitura atenta quer dos considerandos quer do articulado da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, se pode retirar da sua substância 

um conjunto de valores milenares que são, por assim dizer, a alma da própria 

Declaração, por que não fazer desses valores uma enunciação técnico-jurídica 

moderna que consiste, precisamente, na verificação dos valores ético-jurídicos que 

perpassam a Declaração Universal dos Direitos do Homem? 

Nesta acepção, a partir da DUDH, podem ser enunciados os grandes valores 

ético-jurídicos como a paz e solidariedade universal, a igualdade e fraternidade, a 

liberdade, a dignidade da pessoa humana, a protecção legal dos direitos, a justiça, 

a democracia, e a dignidade do trabalho. 

Não serão, de facto, estes os valores que, pelo menos imediatamente, 

radicam na consciência jurídica comunitária, sem, contudo, serem resultado de 

uma concessão da sociedade política, devendo, antes, constituir direitos que essa 

mesma sociedade política tem por dever consagrar e garantir? 

4. lntermezzo: religiões, sistemas filosóficos e direitos fundamentais 

4.1. Preliminares 

Para além das suas particularidades próprias - ou mesmo para além das 

suas eventuais divergências - as maiores religiões e sistemas filosóficos existentes, 

não divergem, contudo, quando se trata dos grandes postulados que concernem aos 

ideais que caracterizam o conjunto de princípios comumente denominados por 

direitos fundamentais. De facto, assim parece suceder tanto com o Cristianismo, 
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o Judaísmo, e o Islamismo, como com o Budismo, o Taoísmo e o Confucionismo, e, 

até, mesmo, com o Marxismo. 

FERNAND COMTE, numa obra cuidadosamente elaborada, tendo como 

base os livros sagrados de algumas das religiões de maior influência na História da 

humanidade, demonstra a existência de uma linha ética que aproxima essas 

diversas fontes do sagrado, muito para além do que certas ideias preconcebidas 

poderiam fazer supor (16). 

Já muito antes, RENÉ GROUSSET fazendo uma incursão pelas religiões e 

pelas filosofias da Índia, da China e do Japão, numa atitude de devotado respeito 

às fontes da sabedoria oriental, revela, igualmente, a riqueza de conteúdo dessa 

árvore filosófica (17). 

E outro tanto se diga relativamente a vários outros autores, como E.F. 

GAUTIER, GAUDEFROY-DEMOMBYNES, L. GARDET, HENRI MASSÉ e D. 

SOURDEL, que através dos seus estudos deram um contributo decisivo para uma 

melhor e mais completa compreensão da pujança de tradições, mas também do 

elevado sentido ético do Islamismo (18). 

4.2. A tolerância como elo indispensável de comunicação 

CORNELIDS CASTORIATIS observa que as religiões em geral possuem 

uma pretensão universalista, no sentido em que a sua mensagem se destina à 

humanidade no seu todo, o que, aliás, pressupõe que todos têm o direito - e o 

dever!- de se converterem à respectiva pregação (19). 

(16) Cf. FERNAND COMTE, Les livres sacrés, Bordas, Compacts, 1990. 
(17) Cf. RENÉ GRÔUSSET, Histoire de la Philosophie Orienta/e, Paris, Nouvelle Librairie 
Nationale, 1923. 
(18) Cf. E. F. GAUTIER, Mceurs et coutumes des Musulmans; Payot, 1931; GAUDEFROY
DEMOMBYNES, Mahomet Les institutions musulmanes, Flammarion, 1946; L. GARDET, La cité 
musulmane, Vrin, 1954; HENRI MASSÉ, L 'Islam, Colin, 1948; D. SOURDEL, 1'/s/am, Paris, PUF, 
«Que sais-je?», 1956. 
(19) Cf. CORNELIUS CASTORIATIS, Le délabrement de L 'Ocident, in Esprit. Revue 
internationale. Paris, n.0 177, 12-1991, p. 38. 
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Esse carácter universalista da religião - que marca, também, certos sistemas 

filosóficos - não obsta à existência de um elo de compreensão que entre elas se 

possa estabelecer, justamente através da tolerância. 

Daí que a primeira coisa a ser feita - como, aliás, se tem vindo a evidenciar 

de modo crescente - seja a comunicação entre as diferentes crenças e sistemas 

filosóficos, designadamente entre as hierarquias, mas também entre as pessoas que 

aderem a essas crenças e filosofias (20). 

Não se trata obviamente de uma falsa comunicação, totalitária e impositiva, 

mas de uma verdadeira comunicação, baseada essencialmente no respeito 

recíproco e numa abertura para saber dialogar. 

Com este espírito de busca e aproximação, num esforço de caminhos 

comuns que possam constituir um elo entre o Islamismo, o Cristianismo e o 

Judaísmo, RA YMOND CHARLES demonstra a forte incidência da herança 

judaico-cristã no acervo do Islamismo. 

Assim, têm sido empreendidos vários esforços de união de crentes, na busca 

da paz, do desarmamento, do respeito pelos direitos fundamentais e na ajuda aos 

refugiados de guerra (21 ). 

(20) Nesta perspectiva, o "Correio da Manhã", de 22.09.01, publicou um artigo, sob o título 
"Religiões unidas em oração", em que se pode ler: "Várias centenas de timorenses participaram, no 
passado dia 19, numa celebração inter-religiosa onde rezaram pelas vítimas dos atentados nos 
Estados Unidos. A cerimónia que foi organizada pelos Prémios Nobel da Paz, D. Ximenes Belo e 
Ramos Horta, teve lugar na Sé de Díli. O padre católico Áureo, Maria de Fátima Gomes, em 
representação das igrejas protestantes de Timor-Leste, e Jafar Alkatiri, pelo haji muçulmano, 
foram os oradores que se quiseram associar a esta iniciativa, exortando os americanos à contenção 
de uma vingança". 
(21) Só a título de exemplo, citem-se dois encontros de representantes das grandes religiões 
mundiais que ocorreram, respectivamente, em Assis, Itália (1986), e em Kyoto, no Japão (1987) -
Cf. PAUL POULARD, Les Religions, Paris, PUF, 1987. 
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4.3. Uma constante exigência de humildade 

Torna-se, também, imperiosa a necessidade de humildade como 

pressuposto capaz de permitir às Igrejas a aceitação da historicidade das suas 

formas concretas de existência. 

De facto, no que se refere ao diálogo entre as Igrejas, parece assistir razão a 

CHRISTIAN DUQUOC ao afirmar que o Ecumenismo apenas será possível a 

partir da aceitação do carácter inacabado e provisório da manifestação humana do 

mistério eclesial (22). 

(22) Cf. CHRISTIAN DUQUOC, Essai d'ecclésiologie, Paris, Cerf, Théologies, 1985. 
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5. Breve História dos direitos fundamentais 

Nesta altura supõe-se útil proceder a uma- ainda que breve- retrospectiva 

dos direitos fundamentais para se considerar, neste domínio, quatro períodos em 

que estes direitos surgem em posições completamente diversas. São eles: 

5.1. Contraposição entre os direitos fundamentais na Antiguidade Clássica e 

os direitos fundamentais após o Cristianisnw 

Um primeiro período contrapõe os direitos fundamentais na Antiguidade 

Clássica e os direitos fundamentais após o Cristianismo, que na expressão de 

BENJAMIN CONSTANT, corresponde à distinção entra "a liberdade dos antigos 

e a liberdade dos modernos" (23) 

As concepções antigas traduziam-se fundamentalmente em duas ideias: 

Por um lado, a pessoa não constituía um valor em si: daqui toda uma 

situação que levava a que certos direitos - hoje fundamentais - não tivessem 

qualquer protecção ou garantia na cidade antiga. Ligada a esta está uma 

concepção que admitia a existência de escravos ao lado dos cidadãos. Não havia 

uma protecção jurídica das pessoas, mas apenas uma protecção do cidadão, sendo 

que o estatuto de cidadania repousava na subsistência da escravatura. 

Por outro lado, a pessoa apenas obtinha protecção na medida em que se 

identificava com o Estado ou em que participava na formação da vontade política 

do Estado. Significava isto que a pessoa apenas se realizava como cidadão se 

participava na esfera pública. Deste modo, havia liberdades públicas, mas não 

havia liberdades privadas; não existia uma esfera pessoal em que os indivíduos 

reivindicassem algo face ao Estado. 

(23) BENJAMIN CONSTANT, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, Le Livre de 
Poche, Paris, 1980. 
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Assim, foi com o Cristianismo que a pessoa enquanto tal - por ser pessoa -

na sua qualidade de filho de Deus vem a ser uma concepção generalizada e só a 

partir daí foi possível passar para a afirmação da existência de uma esfera livre da 

pessoa face ao poder político. 

Não significa isto que o Cristianismo traga, só por si, uma noção de direitos 

fundamentais no sentido em que hoje deles se fala, já que o Cristianismo -ou as 

doutrinas cristãs e a prática dos governantes cristãos - enveredou não tanto no 

sentido da subjectivação de certos direitos quanto no sentido da criação de uma 

ordem objectiva que vai proteger a pessoa e que assenta na distinção entre lei 

divina ou natural e lei humana. Distinção esta que veio a ser, bastante mais tarde, 

realçada pela escolástica. 

Ao aceitar a distinção entre lei divina ou natural e lei humana, a doutrina 

cristã da Idade Média afirmou a possibilidade da existência da lei injusta; e o 

reconhecimento do direito de rebelião contra a lei injusta significou um avanço de 

crucial importância. 

Durante os vários séculos de Cristianismo o sentido da concepção da pessoa 

vai encontrar-se não tanto na atribuição de direitos subjectivos mas na definição 

de uma ordem objectiva capaz de defender a própria pessoa: uma ordem jurídica 

mas, também, uma ordem moral e religiosa! 

Aliás, a doutrina cristã, ao distinguir entre lei natural ou lei divina e lei 

humana, situa-se num ponto de encontro entre os três elementos referidos - o 

moral, o religioso e o jurídico. 

A integração desta realidade num plano histórico - em que na Idade Média 

o Estado desaparece e em que se vão formar pequenos grupos, pequenas 

comunidades, com uma dissolução do poder - demonstra que ela vai ser 

acompanhada pelo realçar das liberdades privadas ou das liberdades individuais. 
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Exactamente porque a pessoa humana é, antes do mais, um valor em si e 

corresponde a uma consciência ética, é que o Cristianismo não admite que essa 

consciência ética seja violada ou aniquilada por qualquer poder. 

Ora isto vai necessariamente salientar a esfera da liberdade pessoal que 

nenhum poder vai destruir, e o que projectado num plano mais amplo - familiar, 

social, etc. -, em correspondência com o poder político, conduz à criação de 

grandes liberdades privadas e ao desaparecimento - ou no mínimo a um menor 

interesse- relativamente ás liberdades públicas. 

Quando o Estado renasce - primeiro como Estado estamental e depois como 

Estado absoluto- mesmo enquanto Estado absoluto não tem em vista penetrar na 

esfera pessoal da liberdade. 

É certo que se conhece o que foram as guerras religiosas e como a liberdade 

mais importante para os cristãos - a liberdade religiosa - foi, em certos casos, 

destruída - quer a Norte quer a Sul, quer nos países protestantes quer nos países 

católicos - com a afirmação de a cada Estado a religião do príncipe. 

Ainda assim não existe qualquer hipótese de comparação entre esta última 

situação e a situação da liberdade no tempo da Grécia e de Roma. 

Vem a propósito referir aqui a doutrina de THOMAS HOBBES (24) a qual 

pretendeu justificar e defender a existência de um Estado absoluto, no sentido de 

todo o poder pertencer ao príncipe ou ao governante ainda que este último pudesse 

ser um colégio ou uma assembleia. 

(24) THOMAS HOBBES (1588-1674), filósofo inglês, desenvolveu a sua filosofia em três tratados: 
De corpore, De homine e De cive e escreveu um esboço do seu pensamento filosófico, no domínio da 
tisica e da política, com o título Elements of law, natural and politicai, em que aproxima a lei natural 
da lei política e toma posição favorável ao absolutismo. Contudo, a sua obra prima é o Leviathan or 
the mater, form and power of a commonwealth eccliastical and civil (http://english
www.hss.cmu.edu/Govt/leviathan.txt). 
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O Estado absoluto hobbesiano que não admite qualquer limitação 

qualitativa ao poder é, contudo, um Estado que aceita toda a esfera de liberdade 

pessoal: é, assim, Estado absoluto no sentido da existência de uma concentração de 

· poderes; todavia, não pretende dominar toda a vida pessoal dos súbditos. 

Ao contrário, o Estado totalitário- que até há bem pouco tempo fez parte 

do nosso quotidiano - não se contentava em absorver a esfera pública: pretendia, 

igualmente, exaurir a esfera privada. E essa é, seguramente, a contraposição 

essencial entre o Estado absoluto e o Estado totalitário! 

Como se disse, o Estado absoluto é absoluto em termos de concentração do 

poder político; enquanto o Estado totalitário é absoluto no sentido da eliminação 

da esfera pessoal, com a absorção da sociedade pelo Estado. 

Pode-se dizer que o Estado totalitário é um Estado constitucional que 

pretende chamar a si não apenas o temporal mas também o espiritual . Contudo, 

não obstante o Cristianismo afirmar esta distinção - no caso - foi sempre o 

espiritual a chamar a si o temporal e não o inverso. 

Contrariamente, no Estado totalitário o poder temporal pretende ser, 

também, poder espiritual. Neste caso, o Estado não dispõe apenas sobre a vida 

pública - sobre os assuntos da administração e da segurança, sobre o bem estar 

económico, etc.- dispõe, de igual modo, da consciência das pessoas, das suas ideias, 

da religião, etc .. 
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5.2. Contraposição entre a tutela dos direitos próprios da Idade Média e do 

Estado estamental e a tutela dos direitos no Estado moderno, particularmente 

no Estado constitucional 

Um segundo período contrapõe a tutela dos direitos próprios da Idade 

Média e do Estado estamental e a tutela dos direitos no Estado moderno, 

particularmente no Estado constitucional, sendo, embora, certo que, em sentido 

rigoroso, só existem direitos fundamentais neste último. 

Trata-se, pois, de uma contraposição entre direitos no sentido feudal e 

estamental, por um lado, e direitos no sentido moderno, por outro lado. 

Exactamente, porque na Idade Média o Estado se desagrega, e no Estado 

estamental a sociedade política corresponde a uma fase de equilíbrio mais ou 

menos instável entre a subsistência dos estamentos, das classes e das ordens, e o 

aparecimento de um poder político que os pretende dominar, é que não existem 

direitos gerais das pessoas em relação ao Estado nem - muito menos ! - existem 

direitos das pessoas, enquanto cidadãos do mesmo Estado. 

Porque nesta fase não há, propriamente, uma relação geral e imediata entre 

as pessoas, entre os cidadãos e o poder político, a sociedade apresenta-se complexa, 

feita de estamentos, de grupos, de ordens, de classes, de unidades territoriais e 

sociais extremamente diversas. 

Os direitos são, pois, direitos das pessoas enquanto membros desses grupos, 

desses estamentos, dessas classes! São, portanto, direitos em que o elemento 

institucional assume completa primazia dominando o elemento individual: são 

direitos, em concreto, em relação à posição das pessoas nessa sociedade complexa; 

são direitos em que o tom fundamental é o seu cunho institucional e em que a sua 

funcionalização se torna perfeitamente patente. 
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Já no sentido moderno dos direitos fundamentais trata-se - antes do mais -

de posições das pessoas perante o Estado e directamente perante ele; posições essas 

que decorrem de normas gerais e que correspondem a relações gerais e imediatas 

entre o indivíduo e o Estado. 

Na Idade Média e no Estado estamental, no fundo, não existem, 

propriamente, direitos mas sim privilégios, regalias, imunidades, direitos 

conquistados através de processos históricos; direitos que uns têm e que outros 

poderão não ter! 

Um olhar retrospectivo à Magna Charta, por exemplo, é esclarecedor da 

diferença entre os direitos feudais conquistados e os direitos do Estado moderno. 

Com efeito, na Magna Charta existe uma atribuição de direitos não aos ingleses 

mas aos homens livres do Reino, à cidade de Londres, à Igreja de Inglaterra, aos 

cavaleiros, etc., enquanto no Estado moderno já não acontece assim: os direitos 

atribuídos, em geral, são verdadeiros direitos, em consequência das vicissitudes 

políticas, sociais e económicas que conduzem ao Estado absoluto, por um lado; e, 

por outro lado, em consequência das novas concepções do Direito, nomeadamente 

das novas concepções do Direito Natural, ou das concepções do Direito Natural 

racional que a partir do século XVll vão dominar em toda a Europa. 

Esta contraposição entre os direitos tal como eram concebidos na Idade 

Média - direitos concretos cooperativos, direitos de grupo, direitos atribuídos mais 

a título de privilégio do que a título de elementos da pessoa enquanto tal - e, por 

outro lado, direitos tidos como naturais, como originários de todos os homens , só 

pelo facto de serem homens, e como tal reconhecidos em normas gerais, 

nomeadamente, em Constituições ou textos análogos ou com valor supra 

constitucional, salienta claramente a evolução histórica daquilo a que hoje se 

chamam direitos fundamentais e a concepção moderna em que eles se traduzem. 
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5.3. Contraposição entre o Estado Liberal do século XIX e o Estado Social do 

século XX 

Um terceiro período corresponde à contraposição entre o Estado Liberal do 

século XIX e o Estado Social do século XX, isto é, a contraposição que corresponde 

à análise conceptual entre direitos de liberdade, por um lado, e direitos sociais, por 

outro lado. 

Havendo ao longo de todas as Constituições do século XIX a associação 

entre liberdade e propriedade tratou-se de elevar a propriedade a direito 

fundamental, o qual - por sua vez - era visto no seu exercício como um direito de 

liberdade: a liberdade é o direito de ter e usufruir aquilo que se tem, ao mesmo 

tempo que se reivindicava para a propriedade um estatuto de manifestação da 

personalidade, como algo necessário ao exercício da liberdade. 

A propriedade constituía uma garantia da pessoa; garantia, essa, que 

elevada a um valor fundamental justificava a exclusão do exercício de direitos 

políticos por parte daqueles que não a possuíam! Apenas aqueles que tinham 

propriedade podiam exercer convenientemente - com sapiência - os direitos 

políticos. 

Por outro lado, nesta fase do Estado Liberal os direitos eram vistos apenas 

no modo ou no momento da sua atribuição. Igualdade é a igualdade formal na 

atribuição dos direitos; a igualdade jurídica, a igualdade perante a lei; a igualdade 

à partida e não a igualdade de oportunidades e muito menos a igualdade efectiva 

no exercício de direitos. 

Na verdade, o Estado não tem que se preocupar com as soluções concretas 

do exercício dos direitos intrinsecamente ligado à iniciativa das pessoas, o que 

reflecte o domínio da sociedade e traduz a característica desta fase do Estado 

Liberal que consiste, precisamente, na separação entre o Estado e a sociedade. 
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No século XX, por motivos extremamente diversos, vai-se assistir a uma 

modificação destas concepções. 

A progressiva extensão do direito de sufrágio que alargou a participação na 

vida pública a camadas cada vez mais largas de pessoas, nomeadamente aquelas 

que não tinham propriedade, que não tinham condições concretas de exercício de 

direitos - vai transformar a posição do Estado em relação à sociedade uma vez que 

o poder político é susceptível de ser confirmado por homens que na vida social 

reivindicam não uma igualdade formal mas uma igualdade económica, social e 

cultural. Esse poder político acaba, assim, por vir a assumir uma posição não já 

"agnóstica", mas uma posição positiva, uma posição que se pode considerar 

intervencionista em relação à sociedade. 

Na Alemanha, logo no século XIX, e ainda no tempo de BISMARK, foram 

elaboradas importantes leis sociais correspondentes ao acesso de massas crescentes 

de trabalhadores ao exercício de poderes. 

De facto, quer as novas ideologias socialistas-marxistas quer a Doutrina 

Social Católica, fundamentalmente com a Encíclica Rerum Novarum, de 15 de Maio 

de 1891, do Papa Leão XDI, vão levar a uma crise da consciência liberal e a uma 

modificação das posições ideológicas do Estado. 

Aliás, logo na transição do século XIX para o século XX sente-se que o 

Estado Liberal se encontra em crise que o mesmo é dizer que os ideais liberais de 

igualdade jurídica e de liberdade entram, eles próprios, em crise! 

É, contudo, com a Primeira Guerra Mundial e, também, com as Revoluções 

que a acompanharam ou se lhe seguiram- designadamente a Revolução Russa de 

1917 - que se vai operar uma transformação na concepção dos direitos e uma 

mudança na concepção do Estado que passa a ser um Estado empenhado em 

(25) OTTO BISMARK (1815- 1898) o grande obreiro da unificação alemã. 
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conformar, modificar e transformar as estruturas sociais tendo como objectivo 

primacial realizar as necessidades concretas das pessoas (26). 

Embora numa perspectiva totalmente diversa, na Constituição de Weimar 

de 1919 - e em outras Constituições da mesma época - a enorme relevância dos 

direitos económicos, sociais e culturais, possibilitou inequivocamente a sua 

projecção como verdadeiros direitos constitucionais em paridade com as 

liberdades (27). 

Daí que tenha sido na Europa a partir da Constituição de Weimar que a 

ideia de Estado Social de Direito se difundiu (28). Este Estado pretende, sem 

dúvida, alargar os direitos conquistados com o constitucionalismo liberal mas 

pretende, igualmente, tornar os direitos sociais como instrumentais relativamente 

aos direitos e liberdades. 

(26) A este propósito não deixa de ser interessante e elucidativo confrontar a "Declaração dos 
Direitos do Povo Trabalhador e Explorado"- primeiro texto Constitucional que aparece na Rússia 
após a Revolução de 1917 - com os textos que apareceram no século XVIll, e respectivas 
formulações, designadamente a "Declaração da Virgínia", de 1776, a "Declaração de Independência 
dos Estados Unidos da América", votada a 4 de Julho de 1776 e, sobretudo a "Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão", de 1789. 
(27) Tenha-se presente que se a primeira Constituição não marxista onde surge a concepção de 
direitos sociais é a Constituição Mexicana de 1917, na verdade é a Constituição de Weimar de 1919, 
a "grande" Constituição que sintetiza os princípios do estado Social na Europa Ocidental do Pós
Guerra. Saliente-se, aliás, que é precisamente por influência do Pós-Guerra que a ideia do Estado 
Social de Direito se vai difundir! 
Na verdade, a supra referida constituição Mexicana de 1917- fruto da revolução desencadeada a 
partir de 1910, naquele País- pretendeu ser a primeira Constituição ocidental não marxista nem, 
mesmo socialista - em que claramente aparecem afirmados os direitos dos trabalhadores e não 
apenas os Direitos do Homem e do Cidadão, sendo, também, aí que pela primeira vez o Estado 
assume o compromisso de realizar uma política social. 
(28) Supõe-se oportuno sublinhar o sentido do Estado Social de Direito em contraposição ao Estado 
Socialista Marxista que - como é sabido - surgiu na Rússia e chegou a conhecer uma expansão em 
numerosos Países. 
A distinção fundamental está em que o Estado Social de Direito - sendo embora um Estado de 
intervenção social cuja pretensão é ir ao encontro das aspirações da sociedade- é um Estado que se 
conserva fiel aos valores do Estado de Direito tal como tinham sido proclamados desde o século 
xvm. 
Já na então concepção Soviética ou Leninista do Estado, a primazia pertencia aos direitos sociais, 
afirmando-se que sem a modificação da estrutura económica os direitos de liberdade não passariam 
de meras liberdades formais. 
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A atribuição de direitos sociais é para o Estado Social de Direito um meio 

de concretização e de efectivação de direitos e liberdades. Os direitos sociais não 

possuem valor só por si: a sua função é acessória relativamente aos direitos e 

liberdades; trata-se, ainda, de realizar a liberdade, de realizar a pessoa no quadro 

do Estado de Direito e para semelhante realização torna-se necessário um conjunto 

de prestações por parte do Estado que constitua a contrapartida dos direitos 

sociais. 

Por outro lado, a verdade é que se ao nível do Estado se verificou um 

alargamento da enumeração e desenvolvimento de direitos, ao nfvel internacional 

surgiram "'Declarações" ou mesmo "Convenções de Tutela de Direitos de 

Liberdade", e simultaneamente "Declarações e Convenções de Tutela de Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais". 

Em suma não será seguramente despropositado ou, mesmo, forçado dizer 

que se verificou uma í'transplantação" para o plano internacional desta tutela da 

garantia não apenas das liberdades mas, também, dos direitos sociais, como de 

seguida se verá. 

5.4. Contraposição entre a protecção dos direitos fundamentais na ordem 

juridica interna e a protecção internacional dos direitos fundamentais 

verificada, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial 

Finalmente, na sequência do exposto, um quarto período que contrapõe a 

protecção dos direitos fundamentais na ordem jurídica interna à protecção 

internacional dos direitos fundamentais verificada, sobretudo, após a Segunda 

Guerra Mundial, o que significa uma contraposição entre a tutela dos direitos 

fundamentais a nível da ordem interna de cada Estado e a tutela que se pretende 

mais ampla e mais segura desses direitos a nível da ordem internacional. 

Assim é que na sequência da Declaração Universal dos Direitos do Homem se 

assistiu à elaboração pelas Nações Unidas de um "Pacto de Direi'tos Cívicos e Polfticos" 
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e de um "Pacto de Direitos Económicos, Sociais e Culturais"; e assim é, também, 

que na Europa existe uma ''Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais". 

Sem se poder minimizar a importância do assunto refira-se, apenas, que as 

causas fundamentais da referida "transplantação" verificada no século XX, 

sobretudo após a Segunda Grande Guerra, são três a saber: 

Em primeiro lugar a nível conceptual a verificação do alargamento da 

noção de sujeito de Direito Internacional Público: com efeito, até ao século XX -

com excepção da Santa Sé e, de certo modo, da Ordem de Malta - os únicos 

sujeitos de Direito Internacional eram os Estados. Ora acontece que a partir do 

século XX se assiste à atribuição de personalidade jurídica internacional a outras 

entidades, a organizações internacionais, a grupos e mesmo a indivíduos. 

Existem, mesmo, certas concepções quer ligadas à "Teoria Pura do Direito" 

de HANS KELSEN (29) quer ligadas a teorias antípodas daquela (30) que afirmam 

que o único sujeito de Direito Internacional Público é, na realidade, o indivíduo. 

Ora, quando se afirma que o indivíduo pode ser, deve ser ou é sujeito de 

Direito Internacional está, indubitavelmente, aberto o caminho para a atribuição 

directa de direitos. Na verdade, hoje não é necessária a atribuição de 

personalidade jurídica internacional ao indivíduo para que este tenha, 

efectivamente, protecção de direitos em Direito Internacional e uma tal concepção 

torna, sem dúvida, tudo mais fácil! 

Em segundo lugar, uma razão que conduz, também, ao alargamento da 

protecção dos diieitos fündamentais para o plano internacional é o que se tem 

{2;} H.A.NS K.ELSEN, Teoria Pura do Direito, 6.a ed., Martins Fontes, São Paulo, 2000 
(30) P. ex. o as concepções do realismo sociológico, do realismo jurídico ou do positivismo 
sociológico. 
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denominado de movimento de humanização do Direito Internacional que se traduz 

desde as Convenções Humanitárias de Guerra (31) até à Declaração dos Crimes de 

Guerra, dos Crimes contra a Paz ou contra a Humanidade. 

- Por último, uma terceira razão que leva ao alargamento da protecção dos 

direitos fundamentais para o plano internacional: a nefasta experiência dos 

Estados totalitários do século XX! 

Efectivamente, no século XX o Estado torna-se um dos principais inimigos 

da pessoa humana quando na prática não confere qualquer protecção aos seus 

direitos, ainda que constitucionalmente consagrados. Pelo contrário, tais direitos 

são mui tas vezes violados. 

Ora, uma tal situação impele · à concepção - algo bizarra - da 

imperatividade da protecção do cidadão não contra outros Estados mas contra o 

seu próprio Estado! 

6. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e os grandes valores ético

-jurídicos 

6.1. Razão de sequência 

A problemática dos grandes valores ético-jurídicos de que uma leitura 

atenta quer dos considerandos quer do articulado da DUDH, poderá servir para 

retirar da sua substância um conjunto de valores milenares - como a paz e 

solidariedade universal, a igualdade e fraternidade, a liberdade, a dignidade da 

pessoa humana, a protecção legal dos direitos, a justiça, a democracia, e a 

dignidade do trabalho - que são, por assim dizer, a alma da própria Declaração, já foi 

anteriormente "aflorada" (32). 

(31) Celebradas sob a égide da Cruz Vermelha. 
(32) V. supra p. 18 e s. 
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E, como, também, ficou dito, há que fazer desses valores uma enunciação 

técnico-jurídica moderna que consiste, precisamente, na verificação dos valores 

ético-jurídicos que perpassam a Declaração Universal dos Direitos do Homem! 

Supõe-se, por isso, importante, neste tipo de trabalho - e antes de avançar 

para o capítulo seguinte dedicado aos Direitos fundamentais na perspectiva do 

Direito constitucional comparado europeu - fazer uma referência a esta tema. 

6.2. A correspondência entre os grandes valores ético-jurídicos, o Preâmbulo e 

o articulado da DUDH 

Os valores ético-jurídicos enunciados, "atravessam" quer o Preâmbulo quer 

os artigos da Declaração, embora, como é óbvio, mais veementemente em uns do 

que noutros. 

Na realidade, todos os valores supra enunciados estão presentes no 

Preâmbulo, conquanto nenhum deles pareça ser tão caracterizante como a paz. 

A relação entre os direitos fundamentais e a paz encontra-se, de facto, 

expressa na Declaração Universal dos Direitos do Homem, desde logo, no primeiro 

considerando: 

" Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 

membros da fanu1ia humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o 

fundamento da libertação, da justiça e da paz no mundo; " 

Por conseguinte, parece ser óbvio que o reconhecimento dos direitos 

fundamentais constitui o alicerce da paz, em que, de resto, todo o contexto da 

Declaração se encontra, também, assente. 
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Repare-se que esta paz não exprime, apenas, uma situação de ausência de 

guerras; esta paz é, também, simultaneamente, libertadora do medo (33), e 

prescreve o florescimento total e pleno da dignidade da pessoa humana! 

O reconhecimento da dignidade inerente à pessoa humana é, pois, a paz, 

convincentemente projectada no considerando inicial da Declaração! 

O desprezo pelos direitos fundamentais conduziu a actos bárbaros que 

ultrajaram, de modo inequívoco, a consciência da Humanidade; actos que se 

demonstraram, manifestamente, antagónicos da justiça e abjuraram 

impiedosamente a paz! E, não será demais rememorar que o advento de um 

mundo em que a pessoa humana se encontre resguardada do temor sempre 

constituiu uma profunda aspiração do homem comum (34). 

Ora, esse mundo aliviado e livre do medo é, justamente, um mundo de 

justiça e de paz, em que os direitos fundamentais são, na realidade, protegidos pelo 

Estado de Direito - como império da lei -, para que o homem não se rebele, em 

última instância, contra a tirania e a opressão; ou, mais simplesmente, por outras 

palavras, é mister que o Direito e a justiça, efectivamente, garantam a paz (35). 

Aliás, só a efectiva garantia da paz, nos termos precedentes, pela sua 

essencialidade, será capaz de proporcionar relações amistosas entre as Nações (36), 

o que, necessariamente, pressupõe a promoção da solidariedade internacional. 

O Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem refere, 

ainda, a fé na dignidade e no valor da pessoa humana - exprimida pelos povos das 

Nações Unidas-, o que significa um acto de vontade resultante da supra aludida 

(33) Efectivamente, ela liberta do medo da destruição pelas armas nucleares e outrossim das 
calamidades provocadas pelos choques de interesses nacionalistas. 
(34) Cf. o segundo considerando do Preâmbulo da Declaração. 
(35) Cf. o terceiro considerando do Preâmbulo da Declaração. 
(36) Cf. o quarto considerando do Preâmbulo da Declaração. 
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solidariedade internacional (37). 

Por fim, os últimos dois considerandos do Preâmbulo da DUDH reportam-se 

ao compromisso de cooperação internacional e à necessidade dessa cooperação 

quer para a promoção do respeito universal dos direitos fundamentais quer para 

alcançar uma compreensão comum desses mesmos direitos fundamentais (38). 

De certa forma, a paz constitui, pois, o "grande sonho" manifestado, não 

apenas no Preâmbulo mas no conjunto da DUDH (39). 

É, aliás, o valor da paz e da solidariedade universal que serve de base ao 

artigo 28. o ( Direito à ordem capaz de tornar plenamente efectivos os direitos e 

liberdades ) (40), e ao artigo 29.0 
( Deveres para com a comunidade) (41), ambos 

da Declaração. 

Por outro lado, supõe-se, ainda, constituir a igualdade e a fraternidade a 

força-motriz dos dois primeiros artigos da Declaração, respectivamente o artigo 1.0 

(Todos os seres nascem livres e iguais) (42) e o artigo 2.0 (Direito a invocar os 

direitos e as liberdades proclamados na Declaração) ( 43). 

(37) Cf. o quinto considerando do Preâmbulo da Declaração. 
(38) Cf. os sexto e sétimo considerandos do Preâmbulo da Declaração. 
(39) A própria edição de uma "Declaração Universal dos Direitos do Homem" constitui uma 
procura de solidariedade e de compreensão universal. Parece resultar claro que o fim dessa 
procura é a paz, e o caminho dessa paz é a justiça! 
( 40) Sobre o artigo 28. o da Declaração, v. FERNADO REINO, in Repensar a Cidadania nos 50 anos 
da Declaração, Editorial Notícias, 1998, pp. 179 e ss. 
(41) Sobre o artigo 29.0 da Declaração, v. VASCO VIEIRA DE ALMEIDA, in Repensara Cidadania 
nos 50 anos da Declaração, Editorial Notícias, 1998, pp. 185 e ss. 
(42) Sobre o artigo 1.0 da Declaração, v. ÂNGELO VIDAL d'ALMEIDA RIBEIRO, in Repensar a 
Cidadania nos 50 anos da Declaração, Editorial Notícias, 1998, pp. 15 e ss. 
(43) Sobre o artigo 2.0 da Declaração, v. FERNANDO AMARAL, in Repensar a Cidadania nos 50 
anos da Declaração, Editorial Notícias, 1998, pp. 19 e ss. 
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6.3. A liberdade e a dignidade da pessoa humana 

O valor liberdade constitui, seguramente, o pilar dos artigos 3.0
, 4.0

, 13.0
, 

18. o, 19. o e 20. 0 , da Declaração. 

Pela sua evidente importância serão estes dispositivos da DUDH a cuja 

analise se procederá, ainda que concisamente. 

No que diz respeito ao artigo 3.0
, trata-se de um artigo genérico que 

assegura, justamente, o direito à liberdade, simultaneamente ao direito à vida e à 

segurança pessoal ( 44). 

Refere-se, pois, à ideia da pessoa humana enquanto tal e não a qualquer 

particular expressão da sua existência. Poderá, por isso, considerar-se subjacente a 

todo o articulado posterior e que, assim, emerge dedutivamente! 

Existe, aliás, uma unidade entre o artigo 3. o e os dois artigos que o 

precedem, e que consiste, precisamente, no reconhecimento da existência de uma 

natureza humana absoluta, a qual corresponde a uma maneira de ser inerente a 

toda a pessoa humana e que, de algum modo, é condição necessária e serve de 

fundamento a todas as expressões que emergem como desdobramento e explicitação 

do seu enunciado: quer sejam de índole cultural, religioso, político, étnico, ou outro. 

Ora, esta natureza única e comum que caracteriza toda a pessoa humana 

como verdadeira e efectivamente existente, detentora de razão, consciência e 

liberdade, é, no fundo, a própria condição humana assumida como um estado de 

natureza, desígnio pelo qual a igualdade e a fraternidade " são axiomaticamente 

afirmadas como um dado ( artigo 1. o ), anterior de facto e de iure a todas as 

diferenças que se possam considerar (artigo 2. o) " ( 45). 

( 44) 11T odo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança da sua pessoa11 
( artigo 3. o da DUDH ) 

(45) Cf. JOAQUIM COELHO ROSA, in Repensar a Cidadania nos 50 anos da Declaração, Editorial 
Notícias, 1998, p. 31. 
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Ainda, no que concerne à urgência e importância da compreensão do artigo 3. o 

refere JOAQUIM COELHO ROSA: 

'" Ser humano é tomar-se humano, isto é, mais livre, mais racional e com um 
horizonte mais largo de subsistência e de realização da sua vida. E essa é uma condição 
natural de existência, não conw algo que é dado a priori mas como algo que tem de ser 
construído por todos os que são humanos. E é por isso que enquanto houver um só 
humano que, de qualquer maneira, seja privado da possibilidade de construir o sentido 
da sua existência e de participar na construção do sentido da humanidade são os outros 
todos que também não são humanos. " 

Para concluir: 

" Na época de todas as globalizações, esta é a globalização essencial, sem a qual 
todas as outras se revelarão como uma miragem." ( 46). 

Relativamente ao artigo 4. o da Declaração, como é sabido, consagra a 

proibição da escravatura- que hoje melhor se diria escravidão!- e de todas as formas 

de servidão. 

Mas, neste limiar do século XXI, qual o significado desta proibição formal? 

Paradoxalmente, esta proibição assume, hoje, um sentido e um alcance muito mais 

amplos do que aquilo que seria de supor, desde logo, do que o seu próprio significado 

literal! 

A proibição em causa deve entender-se como abrangendo toda e qualquer 

forma de negação da liberdade da pessoa humana - o que dá inequívoco 

seguimento ao artigo imediatamente anterior -, mesmo daquelas que embora 

formalmente livres, se encontram, afinal, injusta e arbitrariamente privadas de 

uma qualquer fracção dessa liberdade. 

( 46) Cf. JOAQUIM COELHO ROSA, in Repensar a Cidadania nos 50 anos da Declaração, Editorial 
Notícias, 1998, p. 36. 
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A este propósito, convém, aliás, não esquecer que das mais tradicionais 

formas de escravatura- historicamente protagonizadas pelo escravo comprado e 

utilizado até à morte, como se de um mero objecto se tratasse -, em nada são 

devedoras as novas formas de escravidão, colocadas, agora, numa perspectiva de 

cidadania, isto é, do cidadão, ser político face à sociedade e face ao Estado, num 

crescendo omnipresente e omnipotente; contudo, num mundo pleno de sistemas de 

controlo da pessoa humana e de uma vasta "panóplia" de bancos de dados pessoais 

informatizados e cruzados com objectivos ou intuitos, as demais das vezes, de 

carácter bastante duvidoso! 

Por sua vez, o artigo 13. o cuida de uma liberdade específica: a de circular, 

residir, sair e regressar ao país de origem. 

Efectivamente, razões de índole económica ou o pretexto de regimes 

ditatoriais ou da guerra, milhões de pessoas, no uso da liberdade individual de 

deslocação, de residência, de saída de um país, incluindo o seu, assim como o 

direito ao regresso, atribuem especial valor e actualidade ao artigo 13.0 da DUDH. 

Estes direitos admitem duas amplitudes peculiares: aquela que impõe aos 

Estados a obrigação de assegurar todas as providências idóneas para anuir aos 

cidadãos viver , sair ou regressar ao seu próprio país; e aquela que impede os 

Estados de aplicar medidas de relegação, de expulsão e de extradição dos seus 

nacionais, ou quaisquer outras impeditivas do exercício ou que dissipem o 

conteúdo dos seus direitos (47). 

Nesta perspectiva da livre circulação, os Acordos de Schengen originaram, 

sem dúvida, uma dimensão verdadeiramente nova no panorama europeu, 

reforçando, sobremaneira, a própria cidadania europeia! 

( 47) Aliás, a indivisibilidade da DUDH e o seu sentido lógico implica a que da sua interpretação seja 
feita como um todo, pelo que associados aos direitos do artigo 13. o estão, entre outros, o direito à 
constituição de família, o direito de asilo, o direito de propriedade e o direito ao trabalho. 
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Por seu turno, o artigo 18. o da DUDH protege a liberdade de pensamento, 

consciência e religião, aprofundando e alargando, aliás, o pensamento do artigo 

10.0 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 (48), 

nomeadamente ao sublinhar que a liberdade de consciência- independentemente 

de se expressar em pensamento de ordem intelectual ou na ordem dos desejos, das 

aspirações, dos valores ou da religião - constitui um verdadeiro pilar na 

construção dos direitos fundamentais. 

É no reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 

humana e em que a igualdade e a inalienabilidade dos direitos constitui o 

fundamento da libertação, da justiça e da paz no mundo - reconhecimento 

concebido, desde logo, no primeiro considerando do respectivo Preâmbulo - que 

germinou o artigo 18.0 da DUDH. 

O artigo 19.0 trata da liberdade de opinião e expressão, o que decorre da 

aptidão das colectividades humanas alcançarem, adquirirem e divulgarem 

informações e opiniões, sem limites de fronteiras. 

A propósito deste artigo observou, sugestivamente, JOSÉ REBELO: 

"Assiste-se à aceleração de uma nova lógica, uma lógica englobante, em que a 
aglutinação em termos mundiais de órgãos de comunicação social, tem objectivos que 
ultrapassam a mera formação da opinião para se inscreverem na criação de novas 
necessidades (. .. ) a satisfazer por novos produtos, fabricados por novas máquinas 
produtivas. Postos ao serviço de interesses industriais, comerciais e financeiros, 
dimensionados à escala do planeta, os principais grupos multimédia escapam, ou 
tentam escapar, a qualquer tipo de controlo da parte dos Estados, recorrendo a um 
discurso neoliberal baseado no principio da desregulamentação, ou, para utilizar a 
expressão por eles mesmo consagrada, baseado no princípio da auto-regulamentação. 
Assumem, assim, a defesa de uma ordem social associada a um novo modelo de 
capitalismo: o capitalismo mundial integrado." 

(48) No artigo 10.0 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, pode ler
se: "Ninguém deve ser inquietado pelas suas opiniões, mesmo religiosas, desde que as suas 
manifestações não perturbem a ordem estabelecida por lei " 
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E continua: 

"Omnipresente e omnipotente, o produto desses modernos sistemas de 
informação surge-nos como que desmaterializado, sem limites nem contortros 
definidos. Fluido, escorre quase que imperceptível através das malhas do nosso 
quotidiano. Subtilmente, jtta e hierarquiza os temas sujeitos a debate no espaço 
público. Se não nos diz como pensar, indica-nos, no mínimo, sobre o que é que 
devemos pensar. E ao indicar-nos sobre o que é que devemos pensar, circunscreve o 
universo do pensar politicamente co"ecto. " (49) 

Na verdade, não se pode ignorar, hoje, a existência de uma "nivelação" ou, 

mesmo, uma "uniformização" que enforma e conforma o senso comum e incita e 

estimula a passividade. 

Contudo, se é verdade que emergem e persistem arremessos de 

monopolização da informação por parte de hostes introduzidas em maquinações 

transnacionais e transectoriais, menos verdade não é que nunca, como hoje, tantos 

propósitos minoritários se empenham energicamente a fim de se afirmarem e se 

fazerem auscultar. 

Há, pois, que criar novos universos de referência capazes de fazer face à 

"massemediatização", e de projectar uma nova era representada por uma 

'' re-singularização" do uso dos média! 

Importa, ainda, referir o artigo 20.0 que salvaguarda a liberdade de reunião 

e associação pacíficas. Trata-se, pois, de uma liberdade e não de uma 

obrigatoriedade. 

O fenómeno associativo que hoje se presencia a nível mundial - que, 

incontestavelmente, contrasta com a situação existente há cinquenta anos atrás -

constitui tema de estudo em crescendo no segmento das ciências sociais e humanas 

que dedicam grande atenção aos movimentos sociais que emanam e alimentam o 

(49) Cf. JOSE REBELO, in Repensar a Cidadania nos 50 anos da Declaração, Editorial Notícias, 
1998, p. 124. 
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associativismo (50). 

O sociólogo inglês ANTHONY GIDDENS (51) classifica estes movimentos 

em quatro grandes grupos: os movimentos democráticos que assentam na 

liberdade de expressão; os movimentos operários; os movimentos pacifistas e os 

movimentos ecológicos (52). 

É, igualmente, sabido o que na opinião pública e na decisão dos governos 

têm representado os impressionantes números de pessoas, agrupadas em 

associações , que se agregam paralelamente às grandes conferências mundiais das 

Nações Unidas- e não só! - sobre os mais variados temas, como o ambiente, os 

direitos humanos, a população, o desenvolvimento, as mulheres, o habitat, etc. 

As ONG's assumem, assim, um crescente poder que lhes advém, além do 

mais, da sua liberdade e rápida capacidade de reacção, simultaneamente, à 

projecção que conseguem imprimir através dos meios de comunicação social. 

(50) A História tem demonstrado que as grandes transformações sociais, políticas, económicas e 
religiosas resultaram, quase sempre, da indignação, da inspiração, da consciência e da emoção, 
muitas vezes de uma única pessoa a quem, posteriormente, se agregam e juntam muitas outras, em 
comunidades em permanente alargamento e mutação. 
Entre as primeiras ONG's- como são actualmente conhecidas as organizações não-governamentais 
- encontravam-se os sindicatos que desempenharam e desempenham um relevante papel na 
protecção dos interesses dos seus associados. 
(51) Cf. ANTHONY GIDDENS, As Consequências da Modernidade, Oeiras, Celta, 1995. 
(52) Relativamente aos movimentos feministas, GIDDENS indica que estes são complexos e 
transversais às dimensões institucionais da modernidade. 
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Neste seguimento, o valor dignidade da pessoa humana constitui o clamar 

do artigo 5.0 (Direito de não ser submetido à tortura), do artigo 6.0 (A garantia da 

compreensão jurídica da pessoa humana), do artigo 14.0 (Direito de procurar asilo 

em outros países), do artigo 15.0 (Direito à nacionalidade), do artigo 16.0 

(Direito de casar e de constituir família), do artigo 17,0 (O Direito à propriedade) 

do artigo 22. u (Direito à segurança social), do artigo 26. o (Direito à educação), e do 

artigo 27.0 (Direito de tomar parte livremente na vida cultural). 

Vale, pois, a pena apreciar cada um destes artigos per si, não sem antes 

acentuar que o direito à vida e à segurança pessoal - preservado pelo supra 

analisado artigo 3.0
- parecer decorrer, também, do respeito à dignidade da pessoa 

humana. 

Escreveu LABORINHO LÚCIO que o artigo 5. o da DUDH "constitui hoje, 

numa primeira impressão, não apenas uma afirmação de princípio, de natureza 

programática, mas antes, e bem mais do que isso, um imperativo ético, interiorizado 

naturalmente pelo comum das pessoas e tornado indiscudvel como exigência prática 

no quotidiano das relações entre Estados e Cidadãos. •• 

E, no que considerou, "porventura, um dos desafios mais interpelantes dos 

nossos dias", escreveu, ainda: 

,,. De um lado, uma criminalidade que sofistica métodos, que atinge limites de 
violência incalculáveis, que se torna, ela própria, complexa, exigindo novos modelos 
de combate, propondo outras metodologias de aproximação explicativa; do outro 
lado, exigências razoáveis de eficácia na luta contra o crime e surgimento de novas 
estratégias e de outras tecnologias suscepdveis de responder, ao menos em parte, 
àqueles apelos de segurança. Como pano de fundo, a emergência de uma 
"democracia de opinião", nem sempre avessa à superficialidade das coisas, mais 
estimulada pela comunicação do que pela informação, insuscepdvel, só por si, de se 
proclamar como campo de reflexão, mais propensa a olhar o fenómeno da 
criminalidade como produto do que como problema." 
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Para concluir embora de forma interrogativa: 

"Neste contexto, a matriz profunda dos direitos humanos essenciais, enquanto 
conquistas da Humanidade, tende a tornar-se nebulosa perante a força dos direitos 
geracionais, mais imediatos e mais funcionais. À ideologia que sustenta os primeiros, 
corresponde o utilitarismo que justifica os últimos, e, se é certo que, entre uns e 
outros, se não erguem, necessariamente, fronteiras estanques, menos verdadeiro não 
é que a uns e a outros correspondem diferentes quadros de valores e atitudes diversas 
perante o mundo e a vida. 

De um lado, como há cinquenta anos, continua a fazer todo o sentido a 
radical e absoluta proibição, sem excepções, da tortura e das penas e tratamentos 
cruéis, desumanos e degradantes. 

Será assim também do outro lado?" (53) 

O artigo 6. o, agora em análise, encerra, por um lado, uma asserção 

concludente da pessoa humana como sujeito de direitos e de deveres, possuidora de 

uma personalidade jurídica que é procedência da sua inerente ontologia; e, por outro 

lado, envolve um nítido impedimento da instrumentalização do homem pelo homem. 

Do princípio do respeito da pessoa humana, deriva que pelo facto de ela o 

ser - quer ontológica quer filosoficamente - deve, de igual modo, ser pessoa 

jurídica, o que equivale dizer que toda a pessoa humana deve ser, por esse facto, 

sujeito de direitos e de deveres; mas, de acordo com um entendimento da 

objectividade sócio-cultural, o indivíduo não pode ser apenas considerado como 

pessoa jurídica - como, de resto, a sua personalidade jurídica não deve estar 

subordinada a qualquer "concessão" - devendo, antes, ser corolário de "ser" 

pessoa humana, por exigência do próprio fundamento do respeito da pessoa. 

O que o âmago do artigo 6. o admite é a possibilidade do indivíduo reclamar, 

em todos os lugares, a sua personalidade jurídica, cônscio de que o estatuto de 

sujeito de direitos e de deveres lhe é garantido em todos os lugares! (54) 

(53) Cf. LABORINHO LUCIO, in Repensar a Cidadania nos 50 anos da Declaração, Editorial 
Notícias, 1998, pp. 41 e 45. 
(54) Cf. JA VIER HERVADA e JOSÉ M. ZUMAQUERO, Textos Internationales de Derechos 
Humanos, Pamplona, 1978, pp. 109 e 142 e s. 
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Continuando este "périplo" pelo articulado da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, nomeadamente, no que concerne ao valor dignidade da pessoa 

humana, refira-se, agora, o disposto no artigo 14.0
, n.0 1: 

''Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar 
de asilo em outros países." 

O direito de asilo representa uma situação de desamparo de quem é forçado 

a ausentar-se do seu país de origem por motivo de um fundado receio de 

perseguição - determinado pela raça, religião, nacionalidade ou opinião política - e 

constitui, simultaneamente, uma necessidade essencial de quem, afinal, 

"peregrina" uma protecção substitutiva, num país terceiro. 

No fundo - e no intimo -, o refugiado é uma pessoa que encontra no direito 

de asilo a resposta para essa protecção substitutiva que, não obstante, a expressão 

literal do artigo 14.0
, n.l, da DUDH - e "transgredindo", de algum modo, essa 

disposição -, não deixa de ser menos um direito do indivíduo para ser mais uma 

decisão soberana do Estado de acolhimento. 

De facto, tradicionalmente o Direito Internacional não reconhece tanto o 

asilo como direito do indivíduo, mas como um direito do Estado na concessão desse 

asilo. Permanece, assim, algo incólume, a necessidade - ou, mesmo, a urgência - de 

um maior "escrúpulo" na consideração dos aspectos essencialmente humanitários 

na concessão do asilo àqueles que temem - . e que tremem ! - perante esse tal 

fundado receio de perseguição! (55) 

(55) Relativamente à União Europeia e consequentemente à harmonização das políticas de asilo
nomeadamente no contexto do Tratado de Dublin e do Acordo de Schengen - convém reffectir 
sobre o fim da "guerra fria", "emblematizada" pela "queda" do muro de Berlim, e as 
"metamorfoses" políticas posteriormente realizadas a Leste, para atentar na eventual construção 
de uma "nova muralha", agora, para "sem paredes" isolar os fluxos humanos procedentes desses 
países. 
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Por seu turno - integrando o elenco dos direitos civis e políticos 

inventariados na DUDH - o artigo 15. o afirma o direito à nacionalidade, e condena, 

em consequência, a sua privação ou mudança arbitrária, devendo, de resto, a sua 

interpretação ser arquitectada de acordo com os princípios gerais estabelecidos, 

desde logo, nos dois artigos iniciais. 

Saliente-se que o conceito de nacionalidade normalmente definido como o 

vínculo jurídico que liga uma pessoa a um Estado, encontra-se, na actualidade, a 

conhecer um processo de um certo evolucionismo "semântico", com a sua 

substituição e utilização do vocábulo "cidadania", para exprimir esse mesmo laço 

de união. 

Assim, particularmente, no que concerne à União Europeia apresenta-se 

oportuno aludir aqui à cidadania europeia (56) para dizer que sendo ela o vínculo 

jurídico que liga um cidadão de um Estado membro à União - conferindo-lhe 

direitos de participação política na vida da própria União, e, também, na dos 

Estados membros, que não sejam o da sua nacionalidade -, os Tratados 

"trasladaram" (57) os direitos individuais de cidadania para um desígnio supra

nacional, cujo exercício não se encontra mais dependente da simultaneidade com a 

do Estado onde reside, mas sim da nacionalidade do indivíduo com a de qualquer 

um dos Estados da União. 

Por sua vez, o artigo 16. o proclama o direito de constituir família em 

liberdade e igualdade. 

(56) Com efeito, com a assinatura do TUE, em Maastricht, em 1992, e a sua posterior consolidação 
em Amesterdão, em 1996 - e os recentes desenvolvimentos em torno desta matéria, designadamente, 
com o Tratado de Nice, em 2000 - o conceito de cidadania europeia surgiu como figura do Direito 
Comunitário de "grau constitucional"! 
(57) O exercício dos direitos de cidadania deixa, assim, de constituir reserva exclusiva dos nacionais 
de cada e em cada Estado membro, para poder ser, igualmente, exercido por qualquer nacional 
originário de outro Estado membro! 
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Primeiramente, é de sublinhar a importância de se concederem direitos 

iguais a ambos os nubentes no momento da celebração do matrimónio, e, outro 

tanto, aos cônjuges no decurso do mesmo ou, ainda, na eventual dissolução do 

vínculo matrimonial. 

Importa, contudo, salientar que a família a que alude o presente artigo, não 

é mais a mesma família: a par ou em vez da "grande" família - então 

predominante- existe, agora, a ''pequena" família -la pico/a famiglia -, e, até, as 

uniões de facto (58)! 

Com efeito, é este um momento de "ventos agitados" (59); todavia, a família 

não deixa de ser um lugar de referência, independentemente da forma que possa 

assumir, quanto mais não seja, por ser nela que se nasce, que se cresce, que se ri e 

que se chora, por ser a ela que se regressa quantas vezes para morrer! Note-se, 

aliás, que a falta da família biológica não exclui o direito à família! 

A família continua a ser, pois, em quaisquer circunstâncias, a unidade 

natural e fundamental da sociedade que, por isso mesmo, merece e deve ter a sua 

protecção, e em especial do Estado, enquanto sociedade politicamente organizada, 

devendo essa protecção ser efectivamente tutelada pelo direito! ( 60) 

Já o artigo 17.0 trata do direito que todos têm à propriedade- individual ou 

"colectiva"- o qual assume, também, especial pertinência com o valor dignidade 

da pessoa humana, uma vez que o direito de propriedade não constitui um direito 

de exclusão, mas um direito de extensão, isto é, todos e todas as pessoas têm o 

direito à propriedade do que lhes é essencial à vida, à felicidade e, portanto, à 

aludida dignidade humana! 

(58) Neste sentido, e para maiores desenvolvimentos, JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, 
Direito da F am•1ia, Lisboa, Petrony, 1982 .. 
(59) Repare-se na crescente atenção que em vários países- como, aliás, em Portugal - se vem 
prestando aos agregados constituídos por homossexuais, independentemente do sexo! 
(60) Como unidade social fundamental que é, a família, além de um direito individual é, também, 
um direito da humanidade. 
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Percorrendo a trajectória da análise proposta, o artigo 22. o da DUDH trata 

de reconhecer- de modo claro e evidente- que a dignidade da pessoa humana e o 

desenvolvimento da cidadania apenas se descortinam e alcançam através da 

realização de um acervo de direitos económicos, sociais e culturais. 

A devastação provocada pela Segunda Guerra Mundial - e já, 

anteriormente, pela recessão dos anos 30 -, legou uma inequívoca admoestação às 

democracias liberais, exactamente, que os direitos de cidadania civis e os direitos 

de cidadania políticos somente são sustentáveis quando devidamente articulados 

com os direitos de cidadania social. 

De facto, a construção dos Estados Providência - fortemente incentivada 

precisamente no pós-guerra - acarretou a incorporação do princípio social de 

cidadania, como um agregado de direitos acoplados ao bem-estar e à qualidade de 

vida, de acordo com o nível preponderante na sociedade, facultando, 

designadamente, o alcance, de modo justo e igualitário, à segurança social, que, 

aliás, exprime um nítido reconhecimento da essencialidade desse bem-estar e dessa 

qualidade de vida para a disseminação da cidadania e, portanto, para o exercício 

dos direitos civis e políticos. 

Hoje, ninguém dúvida que a sustentabilidade das democracias políticas não 

é possível sem a garantia dos direitos sociais e económicos. Ora, considerando que 

a actual compreensão dos direitos sociais subentende, necessariamente, o direito a 

um mínimo de existência condigna, ou seja, o direito a um mínimo de recursos 

económicos, é lícito afirmar que não existem direitos e liberdades civis e políticas 

sem que existam, também, direitos económicos e sociais. 

Semelhante constatação encontra-se, de igual modo, justamente, expressa 

no artigo 22. o da DUDH, quando reconhece que o direito à segurança social é 

condicionado pela organização e pelos recursos de cada Estado; pelo que, sem 

dúvida, se torna necessariamente importante e urgente a promoção de acções 

cívicas na defesa da imprescindibilidade dos direitos sociais. 
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Analisando, agora, o artigo 26. o da Declaração constata-se uma relação -

aliás óbvia - entre a temática dos direitos fundamentais e a educação; e é, 

precisamente, nesta perspectiva que não se pode deixar de sublinhar a importância 

decisiva do texto para a própria defesa da dignidade humana! 

Sem dúvida, em matéria de educação, o texto do artigo 26. o da DUDH 

constituiu uma verdadeira inovação ao defender uma educação para todos, o que, 

seguramente, serviu de alicerce incontestável para a generalização da educação 

básica no mundo, não obstante, ainda hoje serem muitos os esforços a empreender, 

considerando, sobretudo, o elevadíssimo número de analfabetos e de "novos" 

analfabetos - ou analfabetos "funcionais" - que a hodierna e vertiginosa evolução 

tecnológica conseguiu produzir! 

Ainda, no âmbito deste dispositivo supõe-se importante · enfatizar a 

importância da educação para a Paz, para a Tolerância, para os próprios direitos 

fundamentais e para a amizade entre as nações. Pressupõe isto, sem dúvida, a 

importância da escola no desenvolvimento de uma atitude de "multiculturalidade". 

Se a abertura da escola ao mundo é importante e, indubitavelmente, 

conciliável com a aprendizagem, com o rigor e com o desenvolvimento de 

capacidades de estudo e de raciocínio, não é, seguramente, menos importante que a 

aprendizagem da democracia e dos direitos fundamentais se construa na vivência e 

na convivência da sala de aula, como "fórum" privilegiado dessas aprendizagens. 

Estruturar a escola de forma a possibilitar a criação de um espaço 

intercultural em que cada um possa aprender e aprender a compreender o seu 

papel como cidadão é urgente e imprescindível. 

Mais do que consignar o direito à educação, ontem como hoje, bem se 

poderá dizer que o artigo 26.0 da Declaração Universal consagra o direito à 

instrução orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana! 
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Finalmente, o artigo 27.0 referente ao direito de tomar parte livremente na 

vida cultural, que constitui uma espécie de corolário do valor universal da fruição 

e do prazer que a obra cultural produz! 

A este propósito - a propósito do artigo 27. o da DUDH e da fruição e do 

prazer que a obra cultural produz - escreveu expressivamente MARIA JOÃO 

SEIXAS: 

''É um direito universal respeitar e fazer respeitar o criador e a sua obra. É 

um direito universal frui-la" ( 61 ). 

6. 4. A protecção legal dos direitos. A Justiça. 

O valor protecção legal dos direitos incrementa os artigos 7.0
, 8.0 e 12.0 da 

Declaração. 

Diz o artigo 7.0 da DUDH: 

"Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual protecção 
da lei. Todos têm direito à protecção igual contra qualquer discriminação que viole a 
presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação." 

É de salientar o estilo afirmativo, declarativo e de particularíssimo ênfase 

que este artigo encerra! Efectivamente, enfatiza-se a igualdade perante a lei; o 

direito a igual protecção da lei; a protecção igual contra qualquer discriminação e 

contra qualquer incitamento a tal discriminação! 

(61) Cf. MARIA JOÃO SEIXAS, in Repensar a Cidadania nos 50 anos da Declaração, Editorial 
Notícias, 1998, p. 177. 
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Supõe-se que não será demais sublinhar o papel da Administração Pública 

através da qual o Estado "exercita" as leis e tem em conta os direitos de 

cidadania que "contextualizam" a sua feitura - quer se trate da Administração 

Central, da Administração Local, ou, até, da Administração Regional. Afmal, 

"todas" devem, no seu percurso de actuação, ter presente esta igualdade perante a 

Lei (62). 

Convém, todavia, não esquecer que a Administração Pública - no seu 

sentido mais concludente- teve origem e progrediu numa conjuntura, certamente, 

deficitária quer sob o ponto de vista da cidadania quer sob o ponto de vista dos 

direitos fundamentais; mas que os tempos da globalização hodierna são, 

inegavelmente, diferentes e criaram novas condições na dialéctica entre a 

sociedade e a Administração Pública, com inauditos modelos de comunicação, 

potencialidades de uma educação assaz mais avivada, e movimentos sociais menos 

ou mais recentes (63). 

De igual modo, não se pode deixar de enfatizar a acção "corporizada" e 

mediatizada pelos Tribunais, como instância decisória preponderante na igualdade 

perante a lei e na protecção igual contra qualquer discriminação. 

É, também, importante que se garantam- de modo crescente e com maior 

rigorosidade - direitos cívicos no domínio do económico, do social, do político e do 

cultural, numa asseveração cada vez mais diligente no tocante às relações que se 

constituem nas colectividades humanas. 

(62) A Administração, sendo referência, refecte na sua actuação e vivência, face à realidade dos 
cidadãos, um quadro de valores que pode, e deve, ser objecto permanente de análise crítica, 
recebendo em situação democrática o aval dessa cidadania, sempre temporalizado em mandatos 
regulares - Cf. ANSELMO ANÍBAL, in Repensar a Cidadania nos 50 anos da Declaração, Editorial 
Noticias, 1998, p. 56. 
( 63) "Em Portugal, neste século, a República e o 25 de Abril afirmaram, globalmente, novas formos de 
Administração face à sociedade, na base da ''igualdade perante a lei" e do caminho para o "direito a 
igual protecção da lei". Novos Cómgos - entre os quais também é de relevar o "Códiço de 
Procedimento administrativo"- são a expressão visível dessa realidade. " - Cf. ANSELMO ANffiAL, 
in Repensar a Cidadania nos 50 anos da Declaração, Editorial Notícias, 1998, p. 57. 
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Note-se como esta afirmação de cidadania é assumida - e, aliás, bem 

assumida! - no plural. Com efeito, o dizer "todos" permanece inalterável ao longo 

do artigo 7.0
: "todos são iguais(. .. )'' e (todos) ''têm direito a igual protecção da lei", 

como, de igual modo, "todos têm direito à protecção igual contra qualquer 

discriminação que viole a presente Declaração" ( 64). 

Ainda, acerca dos direitos globais de cidadania, a igualdade perante a lei 

demonstra-se, efectivamente, nos adequados procedimentos de natureza 

administrativa e processual que a projectam, hodiernamente, como um direito 

comum, capaz de impor o respeito e a dignidade através de regras e procedimentos 

correntes que alguns - ou que muitos! - desejariam fossem remotos! 

Contudo, essa igualdade e essa não discriminação encontram-se, 

actualmente, devidamente circunstanciadas e personalizadas, em diversos 

"espaços" da realidade - nomeadamente em comunidades, associações e na 

própria Administração - que, constituindo verdadeiros "espaços" de cidadania, são 

áreas privilegiadas que potenciam esses direitos iguais e essa não discriminação 

perante a lei, particularmente, afirmada no artigo 7. o da DUDH. 

Nesta sequência, analise-se, agora, o artigo 8.0 da Declaração sobre o direito 

ao recurso para as jurisdições nacionais. 

Este artigo apresenta-se de uma importância primordial ao considerar uma 

área especialmente delicada, pela sua natureza nuclear, na efectivação material e 

em concreto dos direitos. 

(64) E, assim, sublinhado um referencial de igualdade, com uma aparência de "denominador 
comum" da cidadania, de resto, imprescindível à conformação da sociedade alicerçada em direitos 
universalmente perfilhados. 
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Com efeito, o campo da eficácia do direito que se inscreve no artigo ora em 

apreço importa, desde logo, na necessidade do poder público proceder à 

divulgação e à informação jurídica dos cidadãos, por um lado; mas, também, na 

necessidade desse mesmo poder proporcionar os meios essenciais à reparação da 

ofensa verificada através da eventual aplicação de uma sanção ao transgressor, por 

outro lado. 

A garantia efectiva da tutela jurisdicional dos direitos fundamentais (65) 

consagrada no artigo 8. o da DUDH, contende, manifestamente, com a existência de 

eventuais dificuldades ou impedimentos no acesso dos cidadãos aos Tribunais, 

designadamente, de carácter económico, pelo que tal acesso deve, ele próprio, ser 

concretamente garantido pelo Estado ( 66) ( 67). 

Finalmente, em coerência com o valor protecção legal dos direitos, o artigo 

12.0 da Declaração prescreve a protecção da intimidade da vida privada e familiar, 

da inviolabilidade do domicílio e do sigilo da correspondência ( 68). 

A proibição de intromissões arbitrárias na vida privada implica - em 

primeiro lugar e necessariamente - a confirmação de uma esfera de desafogo, de 

independência e de liberdade pessoal. Ora, um tal espaço de autonomia não se 

encontra isento de dificuldades, sobretudo, e cada vez mais, no que respeita à 

demarcação entre comportamentos que se inserem nessa esfera de autonomia 

individual, que a lei não pode regular ou reprimir, e aqueles outros que, pela sua 

relevância social, já são susceptíveis de constituir objecto de intervenção do 

legislador. 

(65) Seja dos direitos, liberdades e garantias, seja dos direitos económicos, sociais e culturais. 
( 66) Aliás, na realidade, a maneira como o Estado garante o acesso dos seus cidadãos ao direito e 
aos Tribunais constitui, incontestavelmente, um indicador assaz revelador da situação dos direitos 
fundamentais nesse País. Em Portugal esse acesso é garantido pelo Decreto Lei n. o 30-E/2000, de 20 
de Dezembro (D.R. n.o 292, Série 1-A, 3.0 Suplemento, de 20 de Dezembro de 2000, p. 7408 e ss. ). 
(tJ7) Note-se que a disposição do artigo 8.0 da DUDH, encontra como correspondentes o artigo 2.0

, § 
3, do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e com o artigo 13. o da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem. 
(68) O artigo 12.0 da DUDH encontra, aliás, paralelo no artigo 17.0 do Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos e no artigo 8. o da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 
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Por outro lado, este tipo de intromissões assimilam, também, o direito a ser 

deixado só, ou seja, o direito a não ser inconvenientemente observado ou 

perseguido, e os direitos a impedir o acesso de estranhos a informações sobre a 

vida privada e familiar e a que ninguém divulgue as informações que possua sobre 

a vida privada e familiar alheia (69) (70). 

A propósito da proibição de ingerências abusivas na correspondência, este 

comportamento origina a ilicitude da retenção, desvio, abertura ou leitura de 

quaisquer missivas remetidas a outrem, assim como a divulgação de cartas 

confidenciais, nomeadamente quando semelhantes atitudes sejam imputáveis às 

autoridades públicas ou aos serviços postais (71). 

Terminada, assim, esta "digressão" pelo valor protecção legal dos direitos, 

importa, agora, considerar o valor Justiça, presente, sem dúvida, ao longo de toda 

a Declaração, mas assumindo um expressivo ímpeto e projecção nos artigos 8.0
, 9.0

, 

10.0
, 11.0 e 14.0

, como, aliás, se verá. 

A análise dos artigos 8.0 e 14.0
, respectivamente, relativo ao direito ao 

recurso para as jurisdições nacionais, e ao direito de procurar asilo em outros 

países, já foi anteriormente efectuada, pelo que se procede agora à devida remissão 

(72). 

(69) Neste sentido, e para maiores desenvolvimentos, v. PAULO MOTA PINTO, O Direito à reserva 
sobre a intimidade da vida privada, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
vol. LXIX, p. 479; e J. J. CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa 
Anotada, 3.a ed., nota VIU ao artigo 26.0

, p. 181. 
(70) Entre as diversas questões que se colocam relativamente a estes direitos, salientam-se, 
nomeadamente: a dimensão em que podem os mesmos ser limitados pelo direito à informação e . 
pelo direito a ser informado, quando sejam figuras públicas os respectivos titulares; a problemática 
do sigilo bancário que, sem dúvida, conecta a situação económica dos cidadãos e o seu direito à 
privacidade; e o conflito resultante da hodierna evolução tecnológica e dos portentosos sistemas de 
informação - cujo poderio permite, por exemplo, provocar delicadas questões originadas pela 
vigilância electrónica em lugares públicos ou pela utilização de bases pessoais existentes em 
arquivos informáticos - e, justamente, o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada. 
(71) A proibição inclui também a intromissão nas telecomunicações, designadamente a intercepção 
e escuta de conversas telefónicas. 
(72) V. supra pp. 62 e 63, e p. 55, respectivamente. 
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De acordo com o artigo 9.0 da DUDH ninguém pode ser arbitrariamente 

preso, detido ou exilado, o que, sem dúvida, constitui um corolário do direito à 

liberdade e à segurança, e expressa o reconhecimento da irrecusável dignidade da 

pessoa humana, e a necessidade de assegurar a sua defesa e o seu desenvolvimento, 

através da afirmação de direitos essenciais inerentes àquela dignidade. 

O direito enunciado neste artigo é, assim - com a afirmação do direito à 

vida, no artigo 3. o -, um dos mais fundamentais da Declaração! (73) 

O citado artigo 9.0
- como sucede com toda a DUDH- vem "insuflando", na 

sua letra e no seu espírito, as legislações de um grande número de países, e muitos 

deles, desde logo, a partir das suas próprias Constituições, o que, obviamente, não 

dispensa, antes implementa, quer a reflexão quer a respectiva divulgação cultural e 

pedagógica da concepção - ínsita no princípio contido no artigo - da prisão como 

derradeira ratio, desfecho apenas aceitável em circunstâncias de legalidade, 

necessidade e proporcionalidade estritas. Ideia esta que, certamente, ajudará a 

encontrar e a demonstrar que apenas a eficaz observância desses princípios pode 

impregnar uma segurança pessoal e societária consentânea com a dignidade da 

pessoa humana. 

Pela sua importância, cumpre, ainda, salientar que, porventura, a dimensão 

mais significativa e completa do princípio constante do artigo 9. o da DUDH, veio a 

aferir-se com a protecção dos direitos fundamentais, instituída, no âmbito do 

Conselho da Europa, pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a qual 

tem vindo a ser ampliada através de diversos Protocolos adicionais (74). 

(73) E que se encontra, aliás, sempre presente desde a Magna Carta, de 1215, ao Bill of Rights, de 
1689, aos Habeas Corpus AcB, de 1640 e 1679, à Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, e à 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. 
(74) De realçar a consecução do mais exemplar processo de protecção internacional dos direitos 
fundamentais, que atribui à pessoa humana o direito de acesso ao Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem - em igualdade de situação com a Comissão e os Estados partes -, decorrente, aliás, dos 
artigos 25.0

, 44.0 e 45.0 do Protocolo n,o 9. 
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O princípio constante no artigo 9. o da DUDH é, de facto, amplamente 

consagrado no artigo 5. o da CEDH, de harmonia, aliás, com as estipulações dos 

artigos 9. o a 13. o do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. 

Passando, agora, ao artigo 1 O. o da Declaração, referente ao direito a uma 

causa equitativa, emana do mesmo que: 

Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja 
equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que 
decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria 
penal que contra ele seja deduzida. " 

Daqui resulta, claramente, haver um conjunto de direitos que tem a ver 

com a justiça nos Tribunais, mas, também, ser a justiça um problema de todos e 

cada um; e que os direitos fundamentais não se referem à pessoa humana em 

abstracto ou à Humanidade, mas à pessoa humana na sua absoluta singularidade. 

É a igualdade perante a lei que só tem sentido e é autêntica quando todos 

têm acesso à justiça, mas um acesso em absoluta igualdade, o que significa a 

inexistência do direito à justiça sempre que, para alguém, o peso das custas 

judiciais se demonstram demasiadamente excessivas. 

Mas a plena igualdade no acesso ao direito e à justiça implica, também, a 

própria justiça das leis e a sua idoneidade para não aproveitar apenas aos 

interesses de alguns; implica uma administração ao serviço dos cidadãos, a boa fé e 

a imparcialidade; a neutralização da influência quer dos media quer da 

capacidade publicitária de quem tem recursos para a manipulação da opinião 

pública, a que os Tribunais podem não ser, de todo, "impermeáveis" ou alheios; e 

implica, pois, e por fim, a imparcialidade e a independência desses mesmos 

Tribunais (75). 

(75) Realidade bem diversa de uma certa "autonomia corporativa", e de uma mais recente 
popularidade fácil ou "intervenção mediática". 
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Ainda na perspectiva do valor Justiça e considerando as especiais 

preocupações que os assuntos referentes ao Direito Penal e ao Direito Processual 

Penal sempre suscitaram, o artigo 11.0 da DUDH estabelece as garantias 

fundamentais a tal propósito. 

Assim, no campo do Direito Penal exorta-se o princípio da legalidade (76), a 

presunção de inocência (77), o direito a um processo público (78) e os direitos de 

defesa (79); já no âmbito do Direito Processual Penal são exortados o princípio 

nul/um crimen nu/la poena sine lege (80) e o princípio da aplicação da pena mais 

favorável (81 ). 

São matérias que encontram melhor explicação e desenvolvimento em sede 

própria - nomeadamente naqueles dois ramos do Direito - mas cuja magnitude e 

transcendente importância na afirmação e defesa dos direitos fundamentais 

permanece incólume, pelo que a Declaração não poderia deixar de lhes dispensar o 

respectivo merecimento. 

(76) Como é sabido, o princípio da legalidade impõe que só a lei é competente para definir os 
comportamentos que são considerados crimes e as respectivas penas. 
(77) O princípio da presunção de inocência impõe que qualquer pessoa acusada de ter praticado 
um facto criminoso se presuma inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação. 
(78) O direito a um processo público exige que a protecção dos direitos humanos seja efectiva, 
prática e exercida por um Tribunal presidido por um juiz independente e imparcial. A 
independência dos juízes será ao mesmo tempo orgânica e funcional: orgânica no que se refere ao 
modo de designação e à sua inamobilidade e funcional porque devem estar preservados de pressões 
externas, designadamente, as do poder executivo. 
(79) Os direitos de defesa revestem múltiplas facetas, importando revelar as que se reportam à 
presunção de inocência, à imparcialidade do julgamento e à prolação da sentença em prazo 
razoável. 
(80) Segundo este princípio que a DUDH estabelece no n. o 2 do artigo 11. o, a definição legal do facto 
como crime tem sempre de preceder a condenação. Actualmente, este princípio rege quer as penas 
quer as medidas de segurança. Um outro aspecto relevante deste princípio caracterizador, aliás, do 
Estado de Direito, em sentido material, é que a lei em questão é a lei escrita formal. 
(81) Com efeito, o artigo 11.0

, n.0 2, 2•. parte da DUDH estabelece que "não será injligit/ll pena mais 
grave do que a que era aplicável no momento em que o acto delituoso foi cometido. " 
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6.5. A democracia. A dignificação do trabalho. 

Embora o valor democracia se encontre presente nos mais diversos artigos 

- enraizado não apenas no domínio da política, mas, também, nos domínios do 

económico, social e cultural, e na própria esfera existencial - (82), na verdade, ele 

constitui a grande inspiração do artigo 21.0 da Declaração, encontrando aí, 

porventura, a sua radicação por excelência. 

Com efeito, o n.0 1 do artigo 21.0 cuida do direito de participação na 

governação do país; o n. o 2 prescreve o direito de acesso ao serviço público; e o n. 3 

determina a origem popular do poder, com eleições periódicas e legítimas, por 

sufrágio universal, com voto secreto ou processo equivalente que assegure a 

liberdade de voto. 

Justifica-se, contudo, que se recorra ao elemento sistemático - mesmo 

porque, como é sabido, a Declaração assume um significado global - para 

determinar o sentido e alcance do artigo 21.0 que se reporta, como se viu, aos 

fundamentos e mecanismos essenciais da democracia e direitos políticos. É que, 

não obstante, só no artigo 29.0
, n.0 2, a respeito do princípio da legalidade e das 

limitações admitidas nos exercícios dos direitos, se alude à sociedade democrática. 

Ora, bem entendido, daqui resulta ser da conjugação destes dois preceitos que, na 

verdade, se extrai a correcta extensão da aclamação da democracia como a única 

configuração legítima de organização política e da consagração das eleições como 

um direito subjectivo público dos cidadãos. 

(82) Convém não olvidar que muitos dos direitos de liberdade enunciados na DUDH apenas 
adquirem verdadeiro conteúdo e alcance tratand()-se de sistemas políticos democráticos. É 
nomeadamente o que sucede com a liberdade de pensamento, de consciência e de religião (artigo 
18. 0 ); e com a liberdade de opinião e de expressão, e, ainda, com a liberdade de reunião e de 
associação (artigo 19.0

). 
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Repare-se, contudo - o que não parece de somenos importância - que nem o 

artigo 21.0 da DUDH nem as disposições incluídas nos instrumentos jurídicos que o 

implementaram (83) determinam qualquer forma de sistema eleitoral (84). 

Finalmente, relativamente ao valor democracia, importa fazer uma 

observação acerca do supra referido artigo 29.0
, n.0 2 da DUDH, cujos termos 

possibilitam a limitação do direito de eleições periódicas, direito de voto e 

capacidade eleitoral passiva bem como a capacidade para ser designado para 

funções públicas administrativas ou jurídicas. É que tais restrições têm de ser 

determinadas por lei, e devem restringir-se ao estritamente necessário, de acordo 

com o princípio da proporcionalidade, e ter como propósito fomentar o 

reconhecimento e o respeito de outros direitos e liberdades, a fim de satisfazer as 

exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar próprios de uma sociedade 

democrática e justa. 

Resta, por fim, o valor dignificação do trabalho que é preservado pelos 

artigos 23. o, 24. o e 25. o • 

De facto, o conjunto desses artigos tratam do direito ao trabalho, em 

condições justas e favoráveis. Esboçam normas protectoras do trabalho - livre 

escolha do emprego, protecção contra o desemprego, organização sindical, repouso 

e lazer, padrão de vida que assegure bem-estar ao trabalhador e à sua família - e 

declaram que a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência 

especiais. 

(83) As eleições e o direito de voto constituem, do ponto de vista da operatividade da Declaração, 
objecto de regulamentação nos diversos pactos ou convenções internacionais sobre Direitos 
Humanos e de diversas decisões dos Tribunais internacionais competentes. 
(84) Esta inexistência de imposição de um sistema eleitoral permite uma considerável liberdade ao 
legislador. Não se trata, meramente, do sistema de sufrágio poder ser maioritário ou proporcional; 
mas de situações como, por exemplo, não ser discriminatório que, numa monarquia, os filhos de rei 
possam ser, a partir de determinada idade, senadores por inerência. 
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O trabalho é apresentado, no Velho Testamento, como castigo que resultou 

da desobediência do Homem: 

'•Maldita seja a terra por tua causa. E dela só arrancarás alimento à custa de 
penoso trabalho, todos os dias da tua vida. Produzir-te-á espinhos e abrolhos, e 
comerás a erva dos campos. 

Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde foste 
tirado" (85). 

Antes do "pecado original", o trabalho era ameno e agradável, como refere 

o Génesis: 

uo Senhor Deus levou o homem e colocou-o no jardim do Éden para o 
cultivar e, também ,para o guardar" (86). 

No Deuteronómio, Moisés adverte para que não se abuse do assalariado 

pobre e necessitado, quer se trate de um irmão ou de um estrangeiro. Manda, 

ainda, o Profeta que o salário seja pago antes do pôr-do-sol, porque o assalariado 

espera impacientemente o seu pagamento (87). 

O Deuteronómio aplica o selo da sacralidade sobre os instrumentos do 

trabalho: não se tomarão como penhor as duas pedras preciosas do moinho, ou a 

junta de bois. Seria como tomar por penhor a própria vida (88)! 

Estabelece, ainda, o Deuteronómio o direito ao repouso semanal, manda 

que as dívidas sejam remidas a cada sete anos e determina que não haja pobres no 

meio do povo (89). 

(85) Génesis, Cap. 3, versículos 17 a 19, Nova Bfblia dos Capuchinhos, Difusora Bíblica~ 

Lisboa/Fátima, 1998, p. 29 
(86) Génesis, Cap. 2, versículo 15, ob. cit., p. 27. 
(87) Deuteronómio, Cap. 24, versículo 14, ob. cit., p. 291. 
(88) Deuteronómio, Cap. 24, versículo 6, ob. cit., p. 291. 
(89) Deuteronómio, Cap. 5, versículo 12, e Cap. 5, versículo 1 e ss., ob. cit., pp. 269 e 268, 
respectivamente. 
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Já no Novo Testamento, São Paulo determina: "Se alguém não quer 

trabalhar também não coma" (90) 

Nos nossos dias colocam-se diversas alternativas para a "solução" do 

"problema trabalho", já que ela constitui, sem dúvida, uma das questões 

fundamentais do mundo contemporâneo, embora seja evidente não ser este o 

espaço para proceder a um estudo prospectivo acerca do Direito do trabalho! 

Com efeito, é no supra referido articulado da Declaração- artigos 23.0
, 24.0 

e 25.0
- que se encontram as verdadeiras raízes do valor dignificação do trabalho 

que aqui e agora importa analisar. 

Assim, o artigo 23.0
, n°. 4, consagra o direito de fundar sindicatos (91), e, 

ainda boje, convida a um pensamento e a uma ponderação profunda quer dos 

trabalhadores e das suas organizações quer das próprias instâncias políticas e dos 

governantes. 

De facto, apesar das inúmeras dificuldades e obstáculos estruturais, o 

movimento sindical parece querer perdurar no empenho pela fidelidade aos seus 

princípios originários: a garantia do emprego e a prosperidade dos salários e da 

segurança social; a promoção da qualidade de vida e o pugnar pela diminuição do 

horário de trabalho; a participação aos mais diversos níveis da sociedade e a 

organização da unidade dos trabalhadores; o desenvolvimento da solidariedade 

com todos os movimentos sindicais e sociais e a sua afirmação como um pilar da 

democracia contra a exclusão social e pela cidadania. 

(90) Segunda Carta de São Paulo aos Tessalonicences, ob. cit., p.1948. 
(91) Como é sabido, historicamente, o movimento sindical teve a sua origem na violência social: o 
tempo da I Revolução Industrial e do selvático capitalismo então emergente, numa conjuntura de 
pobreza, fome, árduas jornadas de trabalho é, também, um tempo de repressão e de morte para 
quem ousa defender-se e lutar por mais e melhores condições de vida e de trabalho. Nascem 
movimentos sociais e correntes sindicais e políticas; a Igreja Católica preocupa-se com a "questão 
operária" e defende o direito de associação dos trabalhadores, de que trata a encíclica Rerum 
Novarum, do Papa Leão XDI. 
Os sindicatos impõem-se à sociedade quer nacional quer internacionalmente, sendo criada a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
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Ao proclamar que "toda a pessoa tem o direito de comparticipar na fundação 

de sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses", o n.0 4, do 

artigo 23. o da DUDH, anuncia requisitos a que é necessário dar uma resposta 

eficaz: desde logo, a exigência da participação, e de um modo mais substancial e 

exigente, da participação democrática na sociedade. 

Torna-se, pois, evidente a recomendação de uma existência metodológica da 

participação dos sindicatos a todos os níveis de uma organização, não apenas como 

meros instrumentos de contratação, mas também como "espaços" privilegiados de 

expressão da personalidade dos trabalhadores. 

Também, na empresa importa exigir e garantir a consistência dos direitos 

concertados e constitucionalmente consagrados, uma vez que, por costume, a 

empresa é, normalmente, o local onde esses direitos apresentam uma mais vasta 

contingência e desprezo (92). 

Toda a capacidade negocial e de enunciação dos sindicatos quer perante as 

empresas quer perante o Estado pressupõe uma representatividade óbvia. A 

cidadania- aspecto conceituado e consciente do querer participar nos projectos da 

sociedade em que se está entroncado - onde o bem comum é factor de bem estar e 

de felicidade para todos e cada um, encontra, igualmente, nos sindicatos, 

instrumentos, indubitavelmente, privilegiados. 

(92) Convém ter presente que a empresa não constitui somente uma sociedade de capitais; a 
empresa é, ao mesmo tempo, uma sociedade de pessoas, da qual fazem parte - embora de modo 
diverso e com especiais responsabilidades - não só aqueles que proporcionam o necessário capital 
para a respectiva actividade como aqueles que nela concorrem com o seu trabalho. Na verdade, 
para alcançar semelhante desfecho, toma-se essencial um enorme impulso associado dos 
trabalhadores, cujo intuito é a autonomia e a aperfeiçoamento integral da pessoa. 
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Diga-se, em conclusão, que os sindicatos constituem verdadeiros "espaços 

baluartes" de defesa da democracia participativa, seja ao nível individual e 

profissional, seja ao nível nacional e internacional, o que, necessariamente, implica 

que todos os trabalhadores considerem seriamente o direito de se associarem; 

encontrem novas formas de influência e de determinação, alentem a · organização 

sindical e demandem solução para as situações de trabalho neste novo milénio. 

Por seu turno, o artigo 24. o da DUDH, consagra, sem dúvida, uma questão 

sempre actual e de relevante importância, pois manifesta um querer dignificar a 

pessoa humana através do trabalho, nomeadamente, da organização da sua 

duração, e dos direitos a férias periódicas, ao repouso e ao .lazer. 

A confirmar esta actualidade e relevância - ou quiçá a contrastar com ela -

este assunto do repouso e dos tempos livres, não se tem demonstrado, de todo, 

pacífico, assistindo-se a uma árdua e prolongada disputa para diminuir e 

regulamentar o horário de trabalho (93). 

Concluindo, sobre o artigo 24. o da Declaração: malgrado uma postura 

continuada em defesa da redução do horário de trabalho, com o intuito de um 

maior repouso e do incremento do emprego, o certo é que quer a soa 

"precarização" quer a tensão provocada pelo desemprego estão a ampliar os 

horários dos trabalhadores, a diminuir o período de férias e, em resultado, a 

propiciar menor descanso. 

É, pois, necessário e urgente uma alteração das políticas de modo a contribuir 

para a plena efectivação prática da DUDH e, designadamente, do seu artigo 24. o • 

(93) A verdade é que a organização do tempo de trabalho tem conhetido complicações, 
designadamente para um número expressivo e crescente de trabalhadores que prestam o seu 
trabalho em regime de turnos e turnos de laboração contínua. E, mesmo, quando em alguns países 
o período de trabalho tem encurtado, tal não obsta a que a controvérsia não se coloque na 
flexibilização, ou seja, na existência de uma quase disponibilidade total do trabalhador para com a 
empresa. 
Por outro lado, parece evidente que a precarização do trabalho tem provocado uma inevitável a 
desregulamentação do horário! 
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A finalizar esta análise do valor dignificação do trabalho, o artigo 25. o da 

DUDH refere-se ao direito a um nível de vida suficiente, embora seja do 

conhecimento geral a existência de um número apavorante de desigualdades quer 

entre países ricos e países pobres quer, mesmo, nos países mais desenvolvidos, 

entre pessoas ricas e pessoas pobres, de que resulta, aliás, uma enorme "torrente" 

de marginalizados e excluídos, a crescer de modo assíduo e apavorante. 

Cabe, certamente, ao cidadão responsável estar atento, chamar a atenção 

para estes problemas e actuar, na medida das suas possibilidades, esgrimindo em 

Organizações não Governamentais (ONG's), mobilizando-se em auxílio de quem 

chama, de quem clama, de quem reclama, e de quem se queixa! 

7. Relance: A acção da União Europeia 

A última década século XX, de um modo geral, implementou um novo 

ambiente internacional que, não obstante algumas ambiguidades, se caracterizou 

fundamentalmente pelo incremento e pela vitalidade democrática um pouco por 

toda a parte. 

É neste contexto de reforço da democratização e do desenvolvimento que, 

no fundo, constituem os grandes bastiões políticos do respeito pelos direitos 

fundamentais que a União Europeia intervém. 

O Parlamento Europeu - de que os direitos humanos constituem de há 

muito uma importante preocupação - tem vindo a intensificar a sua intervenção, 

sobretudo, desde as primeiras eleições por sufrágio universal e directo, em 1979, 

travando, com regularidade, um debate considerável sobre os direitos 

fundamentais no mundo, desde 1983, tendo já aprovado uma sucessão de relatórios 

significativos acerca deste tema. Aliás, o Parlamento Europeu na condição da mais 

democrática das instituições da União Europeia, deverá continuar a corroborar e 
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implementar o pleno respeito pelos direitos fundamentais de todos os cidadãos no 

mundo, reafirmando, assim, o seu compromisso com os valores universais que 

inspiraram a Declaração. 

De resto, malgrado todas as vicissitudes, a recente Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia - de que adiante se fará a devida análise -

parece ser concludente a este propósito. 
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CAPITULO H/ 

DIREITOS FUNDAMENTAIS- DIREITO CONSTITUCIONAL 

COMPARADO EUROPEU(*) 

(*)0 presente capitulo foi elaborado, no essencial, antes do último alargamento da União Europeia, 
atendendo à inexistência de bibliografia referente aos novos Estados membros. 



CAPÍTULO III 

DIREITOS FUNDAMENTAIS- DIREITO CONSTITUCIONAL 

COMPARADO EUROPEU 

1. Razão de ordem 

Ficou devidamente esclarecido que o presente trabalho tem como objectivo 

levantar algumas questões relacionadas com os direitos fundamentais em geral, e 

com a sua protecção na ordem jurídica comunitária, em particular. 

Particularmente, no que respeita à União Europeia, supõe-se iniludível não 

se tratar aqui de uma questão que assuma um carácter de libelo acusatório por 

práticas intoleráveis e sistemáticas como, infelizmente, acontece, em outras partes 

do mundo. Mesmo porque para além de uma intensificação e alargamento da 

dimensão humana, ética e social e de um aprofundamento do processo democrático 

na progressiva realização da União Europeia, há que reconhecer que todos os 

Estados que a integram alicerçam as suas ordens jurídicas no primado do Direito e 

na tutela dos direitos fundamentais (94). 

Crê-se, pois, perfeitamente justificável que se procure conhecer - ainda que 

breve e genericamente - o que acerca dos direitos fundamentais consta nos textos 

constitucionais dos Estados comunitários, para depois se proceder ao estudo da 

dinâmica dos próprios direitos fundamentais desde a génese das Comunidades até aos 

(94) Aliás, se por um lado o art.0 177.0 (ex-art.0 130.0 -U) do TCE é o único preceito em que- embora 
no plano externo - se faz alusão ao princípio democrático, mencionando o seu n. o 2 os corolários 
subjacentes como o Estado de Direito, os direitos do homem e as liberdades fundamentais; por outro 
lado, todos os Estados membros fazem parte do Conselho da Europa, o que significa, desde Jogo, um 
património comum assumido através da Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1950 e dos 
respectivos protocolos adicionais. 
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nossos dias. 

Trata-se, assim, de uma "exígua" sinopse no domínio do Direito Comparado 

limitado às Constituições dos Estados membros da União Europeia e, em especial, à 

microcomparação (95) acerca da maneira como nessas Constituições são cuidados 

os direitos fundamentais, não sem se proceder a uma igualmente breve incursão 

prévia àquele ensejo. 

2. lntermezzo: diferenças nacionais ou diferenças culturais? 

Uma questão que não se supõe despicienda colocar é a de que se os Direitos 

em vigor são efectivamente nacionais, não seria possível à ciência jurídica - ela 

própria - enquanto laboração cognitiva ultrapassar os quadros nacionais e diferir 

para uma grandeza universal? (96) 

Trata-se aqui obviamente de uma questão própria do pensamento juridico 

que encontra em ANDRÉ-JEAN ARNAUD, porventura, das mais recentes 

posições, ao afirmar, por exemplo, que " I e face à face entre les juristes et la société 

coincide-i/ avec ce que certains appellent «la pensée juridique>>" (97) e que " le 

vocable ((pensée juridique» est assez commode pour désigner les points de vue qu 'ont 

les juristes sur les problemes quis 'agitent dans leur monde ,, (98), ou - em síntese -

que '~ en parlant de pensée juridique, nous envisagerons tres simplement la façon 

qu 'ont eue les juristes de donner leur sentiment sur ce qui ressortait de leur sphere 

d 'activité propre " (99). 

(95) Acerca do Direito Comparado, v. por todos JOÃO DE CASTRO MENDES, Direito 
Comparado, AAFDL, Lisboa, 1982/1983. 
(96) Cfr. o que já se escreveu na nossa Tese de Altos Estudos Europeus, "Perspectiva comunitária 
do contrato", pp. 38 ss. 
(97) Cfr. ANDRÉ-JEAN ARNAUD, Les juristes face à société du XIX siecle à nous jours, Paris, 
1975, p. 8 
(98) lbidem. 
(99) Cfr. ANDRÉ-JEAN ARNAUD, ob. cit, p-.10 
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Assim, na defesa de um pensamento jurídico europeu como uma 

necessidade para o desenvolvimento do processo de integração europeia feito 

através das noções-chave do respeito pelo pluralismo e da gestão da complexidade, 

seguindo de perto ANDRÉ-JEAN ARNAUD dir-se-á que é a própria reflexão 

sobre o Direito que 

,.,. nos convence da necessidade de um pluralismo jurídico e da importância 
das culturas na produção e na elaboração do Direito. E já que a existência de 
culturas jurídicas nacionais fechadas sobre si mesmas não tem também hoje grande 
significado, no mundo contemporâneo, não é uma asneira acreditar naquilo que 
Claude Lévi-Strauss chama uma «coligação de culturas» - que nos perdoem o 
leitmotiv -, condição essencial do progresso, uma coligação que bem se poderia 
concretizar no quadro concreto da Europa; uma Europa que, economicamente, assim 
como politicamente, não poderá funcionar sem um substracto jurídico coerente, logo, 
sem um pensamento jurídico; uma europa que beneficia, além disso, de fundamentos 
dos quais se viu que eram comuns, e de uma experiência igualmente comum que 
alguns decénios de nacionalismos não poderiam destruir, as forças intelectuais 
permanecendo simplesmente em reserva para o momento, chegado enfim, da 
reelaboração de uma Europa múltipla e variada -garantias de um pensamento rico-, 
o que não quer dizer, por isso, baralhada ou heteróclita. 

Mas a realização de um pensamento jurídico não poderá efectuar-se se não se 
descobrir uma nova racionalidade em torno da qual se possa construir esta Europa 
jurídica. O Código Civil, modelo do Direito da modernidade, apenas pôde fazer-se no 
dia em que emergiu uma racionalidade moderna. Talvez numa racionalidade 
pós-moderna - que fica ainda largamente por definir - se encontrem os meios de 
chegar a esta Europa jurídica: fundadas sobre uma memória, as regras jurldicas que 
hoje despontam seriam, para o futuro, a promessa de um novo equil1õrio" (100). 

3. Intermezzo: uma cultura constitucional comum 

Sobre o reconhecimento de uma cultura constitucional comum, escreveu, no 

seu inconfundível e inolvidável estilo, o Prof. Doutor FRANCISCO LUCAS 

PIRES: 

(100) Cfr. ANDRE-JEAN ARNAUD, O Pensamento Jurídico Europeu, Editora Internacional, 
Lisboa, 1995, pp. 180 ss. 
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"O ~~actual mal-estar da Constituição" (Gomes Canotilho), além de reflectir 
um genérico pessimismo pós-moderno, vive-se pois de dois lados- o intra e o inter
-nacional. Ora, é nesta banda de fora que se procura uma espécie de reagrupamento 
dos elementos em fuga. Com esse objectivo se fala crescentemente de um "direito 
constitucional internacional", quer como direito constitucional nacional das relações 
internacionais, quer como direito internacional constitucional reportado a uma 
emergente constituição da sociedade internacional, no sentido, pois, apenas mais 
amplo ou compreensivo do do direito constitucional europeu. 

Ao mesmo tempo, desenvolviam-se também estudos de direito constitucional e 
análise política comparada, tendo, nomeadamente, por alvo os Estados-membros da 
Comunidade Europeia. Por sua vez, um autorizado juspublicista alemão (Peter 
Hãberle) perco"e as pégadasfrescas de um "direito constitucional comum europeu", 
abarcando o Oeste e o Leste e implicando a europeiização dos próprios direitos 
constitucionais nacionais. " 

E seguindo, ainda, o referido juspublicista alemão Peter Hãberle, continua 

o Professor LUCAS PIRES: 

"Segundo este último autor, entre a apressada agenda dos factos e as 
referências escritas do constitucionalismo clássico, estaríamos envolvidos em pleno 
no "desenvolvimento da história constitucional europeia". Para P Hãberle trata-se 
mais de osmose e harmonização de princípios de ciência jurídico-constitucional à 
escala pan-europeia do que de um verdadeiro direito comum. 

Coloca-se a tónica mais numa espécie de teoria da interconstitucionalidade do 
que num novo constitucionalismo. Demanda-se uma adequada co"elação entre as 
várias Constituições. A unidade a decantar é só a de uma cultura "juridica" e 
~~constitucional" europeia, não ainda de uma Constituição e de um Direito 
Constitucional próprios e unos." 

Com a autoridade que lhe é reconhecida, acrescenta significativamente: 

~·consolida-se o património comum adquirido - como o dos direitos 
fundamentais, da separação de poderes, do princípio da legalidade, do controlo da 
constitucionalidade- e decantam-se os princípios comuns emergentes. 

Assim se supera também o contra-modelo que a divisão da Europa refractava 
no plano constitucional e se enfrenta a "rebarbarização" do que situações como a da 
ex-Jugoslávia poderiam vir a abeirar-nos. 
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Talvez num plano histórico se pudesse dizer mesmo que sempre se haviam 
manifestado na Europa esboços ou pulsões de poder político co111Jlm e paralelas 
tentativas de constitucionalização material transnacional, as quais agora atingiriam 
uma consciência mais ampla e uma veste mais democrática. Mas não se trata sequer 
de uma mera reafirmação histórica do constitucionalismo. 

Por um lado, está-se perante uma dimensão de ~'luta pelo direito" face a novos 
problemas e transposta agora para a dimensão pan-europeia. Por outro lado, trata-se 
de uma "nova fase", caracterizada pela paralela "europeiização" de todos os ramos 
do direito, na senda de um novo "jus commune europaeum, de resto há muito 
respaldo pelo velho tronco do direito romano e de uma ''comum ciência do direito 
europeu" sobre ele edificado. " 

Para, finalmente, concluir: 

"Esta perspectiva parece adequada numa etapa ainda comparativa e 
sincrética, antes da possível densijicação ulterior. De certo modo, é consequente de 
aproximações e tentativas ainda bruscàs e incertas, num oceano de problemas nõ.o 
completamente navegado. Tem, além disso, o mérito de melhor evidenciar a dupla 
face deste novo "estado" constitucional europeu, enquanto europeização das 
constituições nacionais, por um lado, e formação de um nível mais alto e comum de 
direito constitucional, num caminho que se faz caminhando em conjunto. 

Afinal, o próprio TUE remete para as "tradições constitucionais comuns" 
como fonte de direito constitucional comunitário no domínio dos direitos 
fundamentais (art. o F). Embora nenhum cadinho pudesse operar a fusão do 
senti-presidencialismo francês com a britânica soberania do parlamento, esta 
sugestão dos Tratados, pode ser considerado uma mão dada ao processo de 
''convergência'' constitucional que parece estar presente também nas concepções de 
P. Hãberle." (101) 

(101) FRANCISCO LUCAS PIRES, Introdução ao Direito Constitucional Europeu, Almedina, 1997, 
pp.18 ss. 
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4. As Constituições dos Estados da União Europeia 

Tentar-se-á, agora, proceder a uma comparação entre as Constituições dos 

Estados membros da União Europeia, no respeitante aos direitos fundamentais. 

Para tanto, seguir-se-ão alguns critérios, a saber: 1 )- a fonte dos direitos 

fundamentais; 2)- o desenvolvimento constitucional concedido aos direitos 

fundamentais; 3)- o respectivo lugar na sistematização; 4)- as categorias de direitos 

fundamentais que são garantidos e as distinções que as próprias Constituições 

estabelecem; 5)- o regime dos direitos fundamentais; 6)- a consagração ou não do 

princípio da garantia jurisdicional dos direitos fundamentais; 7)- a prescrição 

expressa de limites aos direitos fundamentais; 8)- a correspondência entre direitos e 

deveres fundamentais. 

Vejam-se, então, mais de perto os supra referidos critérios! 

4.1. A fonte dos direitos fundamentais 

Relativamente a este critério a distinção essencial a fazer é entre direitos 

fundamentais constantes nas Constituições em sentido formal e direitos 

fundamentais constantes em Declarações de direitos que se entende terem valor 

constitucional ou até supra-constitucional. 

É exactamente na Grã-Bretanba e em França que os direitos fundamentais 

se encontram garantidos não nos respectivos textos constitucionais, mas em 

Declarações de direitos. 

Na Grã-Bretanba esta contraposição não é, naturalmente, muito nítida, 

uma vez que existem diversas leis constitucionais - como a Declaração de Direitos, 

o Habeas Corpus e outras leis reveladoras de direitos fundamentais- que se situam, 

exactamente, no mesmo plano que quaisquer outras leis constitucionais. Aqui, a 

constituição tende a ser uma Constituição Política em sentido restrito; uma 

Constituição circunscrita à organização do poder político, sendo fora dela que 
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se vão encontrar a garantia dos direitos fundamentais, precisamente, na forma de 

Declaração de Direitos (1 03). 

É, igualmente, essa a situação que se verifica em França! Contudo, em 

França o problema demonstra-se, porventura, mais interessante, uma vez que se 

encontram em paralelo uma Declaração de direitos do século XIX e uma 

Declaração de direitos do século XX 

Com efeito, em França não existe apenas uma Declaração: existe a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 - que consagra 

fundamentalmente direitos no sentido liberal, perdurando para além das 

modificações constitucionais do século XIX, e cuja recepção formal a Constituição 

de 1958 veio a consagrar, encerrando, assim, expressamente quaisquer dúvidas 

que pudessem persistir quanto à permanência em vigor daquela Declaração (104)

e, simultaneamente, uma outra Declaração de direitos que consta do Preâmbulo da 

Constituição de 1946 - Preâmbulo esse que contém, sobretudo, direitos de natureza 

social- e que a Constituição de 1958 veio igualmente ressalvar! 

Diga-se, contudo, que com exclusão destes dois Estados membros da União 

Europeia, é, normalmente, nas Constituições em sentido formal - com uma 

sistematização bem determinada- que os direitos fundamentais são reconhecidos! 

(103) A titulo de curiosidade diga-se que assim sucede, também, nos EUA, em que os primeiros dez 
aditamentos à Constituição - aprovada em 1791 - dizem respeito aos direitos fundamentais. 
(1 04) Não será despiciendo recordar que contrariamente à Declaração de Direitos dos ingleses do 
s~ulo XVll - que tratava precis~mente de direitos dos ingleses -, a Declaração de Direitos do 
Homem e do Cidadão, de 1789, não trata apenas de direitos dos franceses, mas de direitos de todos 
os outros Homens, independentemente da sua nacionalidade; assumindo, assim, a ligação entre essa 
concepção de direitos e o movimento do constitucionalismo uma inegável maior pujança como 
expressão jurídico-política de garantia dos direitos fundamentais. 
A este propósito, o inolvidável e sempre citado artigo 16.0 da Declaração dos Direitos do Homem e 
do Citl~o, afinna solepe10ente: "Q~t#qHer soçiet/(J(/e ~~~~ que !f(lo t!Stej~ ~segHratla ll Kll!"lllltill tios 
direitos nem estabelecida a separação de poderes não tem Constituição. " 
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4.2. O desenvolvimento constitucional concedido aos direitos fundamentais 

A Constituição da República Portuguesa e a Constituição do Reino de 

Espanha serão, porventura, as que dedicam uma maior extensão aos direitos 

fundamentais. 

Com efeito, a Constituição da República Portuguesa dedica aos Direitos e 

Deveres Fundamentais a Parte I, composta por três Títulos - Princípios gerais 

(Título 1), Direitos, Liberdades e Garantias (Título II) e Direitos e Deveres 

Económicos Sociais e Culturais (Título III) -, dos quais o Título ll compreende três 

Capítulos - Direitos, liberdades e garantias pessoais (Capítulo 1), Direitos, 

liberdades e garantias de participação política (Capítulo II) e Direitos, liberdades e 

garantias dos trabalhadores (Capítulo III)- e o Título m compreende outros três 

Capítulos - Direitos e deveres económicos (Capítulo 1), Direitos e deveres sociais 

(Capítulo II) e Direitos e deveres culturais (Capítulo III)-, tudo isto desenvolvido 

ao longo de sessenta e sete artigos! 

Por seu turno, a Constituição do Reino de Espanha consagra o Título I aos 

Direitos e Deveres Fundamentais, o qual se reparte pelos Capítulo I ( Dos espanhóis 

e dos estrangeiros ), Capítulo ll ( Direitos e liberdades ) - com duas Secções 

dedicadas, respectivamente, aos direitos fundamentais e às liberdades públicas 

(Secção 1), e aos direitos e deveres dos cidadãos (Secção II) -, Capítulo m ( Dos 

princípios rectores da política social e económica ), Capítulo IV ( Das garantias das 

liberdades e dos direitos fundamentais), e Capítulo V (Da suspensão dos direitos e 

liberdades ), numa extensão de quarenta e cinco artigos! 

Já a Lei Fundamental da República Federal Alemã dedica apenas dezanove 

artigos - embora se tratem dos seus primeiros dezanove artigos! -aos Direitos 

Fundamentais. 
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A Lei Constitucional Federal Austríaca não possui qualquer divisão 

autónoma consagrada aos direitos fundamentais, o que, liminarmente, poderia 

fazer supor tratar-se de uma Constituição circunscrita à organização do poder 

político. Não é essa, porém, a realidade quer porque em sede de Disposições gerais 

começa por dizer no seu artigo 1 que "a Áustria é uma República democrática, cujo 

ordenamento jurídico emana do povo", quer porque consagra expressamente o 

princípio da igualdade no seu artigo 7, n.o 1, ao estabelecer que •'todos os cidadãos 

nacionais são iguais perante a lei", quer, ainda, porque expressamente reconhece 

que "as normas geralmente reconhecidas do Direito Internacional são parte 

integrante do ordenamento federal" (artigo 9, n.0 1), o que significa reconhecer

ainda que implicitamente - a protecção dos direitos fundamentais como parte 

integrante do ordenamento federal (1 05). Quando muito o facto do 

desenvolvimento constitucional concedido aos direitos fundamentais não se 

demonstrar significativo permitirá dizer que se trata de uma Constituição 

"tendencialmente" política, o que não significa dizer tratar-se de uma Constituição 

reduzida à organização do poder político! 

Menos "abreviada" nesta matéria se revela a Constituição do Reino da 

Bélgica que sob a epígrafe "Dos Belgas e dos seus Direitos" consagra boa parte do 

articulado do seu Título ll aos direitos fundamentais, proclamando o valor da 

dignidade humana e os direitos económicos, sociais e culturais no artigo 23. o, e 

afirmando vários direitos e liberdades num conjunto de cerca de duas dezenas de 

artigos. 

A Constituição do Reino Dinamarquês não ostenta qualquer epígrafe nos 

seus onze Capítulos nem, consequentemente, a apresenta nos seus oitenta e nove 

artigos. Contudo, atentando ao Capítulo VIII verifica-se que aí se encontram 

(105) A este propósito tenha-se presente que, por exemplo, a DUDH - também ela objecto do 
presente estudo- baseando-se, embora, numa Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
como que se desprendeu da Organização, e como que exprime em cada uma das suas cláusulas 
grandes princípios gerais de direito. Nesta perspectiva, a DUDH não valerá por si nem como 
Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas nem como Tratado, mas por incorporar, 
traduzir e afirmar princípios gerais de Direito Internacional. 
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garantidos em catorze artigos alguns direitos fundamentais, ainda que 

predominantemente de pendor mais liberal e político do que social e económico. 

Curiosamente - e grosso modo - dedica todo o Capítulo Vll à questão religiosa, com 

especial destaque para os artigos 67 (1 06) e 70 (1 07). 

Em relação à Lei Fundamental Sobre a Forma do Governo Finlandês 

(Regeringsform) é de sublinhar o consignado em sede de disposições gerais, no 

Capítulo I, artigo 1: 

"A Finlândia é uma República soberana, cuja ordem constitucional garante a 
inviolabilidade da dignidade humana, a liberdade e os direitos do indivíduo e a 
promoção da justiça social" 

Os "Direitos gerais e protecção jurídica dos cidadãos finlandeses" 

encontram depois consagração e desenvolvimento no Capítulo ll, ao longo de 

dezassete artigos, de que se salienta o artigo 16: 

"O Estado velará pelo respeito das liberdades, dos direitos fundamentais e dos 
direitos humanos. " 

A Constituição da República da Grécia afirma, desde logo, na Parte I sob a 

epígrafe "Disposições Fundamentais", no n. o 2 do artigo 2 que: 

''A Grécia, conformando-se com as regras do Direito Internacional 
geralmente reconhecidas, prossegue a consolidação da paz e da justiça, bem como o 
desenvolvimento de relações amigáveis entre os povos e os Estados." 

A matéria das "Liberdades Públicas e Direitos Fundamentais" é, 

posteriormente, desenvolvida - com essa mesma epígrafe - na Parte II, numa 

extensão de vinte um artigos, em que se consignam o princípio da igualdade, a 

(106) O artigo 67 estabelece: "Os cidadãos têm o direito de se reunir em comunidades para o culto de 
deus, conforme as suas convicções, desde que não ensinem nem pratiquem nada que seja contrário aos 
bons costumes 011 à ordem pública. " 
(107) O artigo 70 estabelece: "Ninguém pode, por ctlllsa da sua fé ou das suas origens, ser privado do 
gozo integral dos seus direitos civis e politicos, nem subtrair-se ao cumprimento dos seus deveres 
cívicos." 
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liberdade individual, o direito à privacidade, o direito de petição, os direitos de 

reunião e associação, a liberdade de consciência religiosa, a liberdade de expressão, 

a liberdade de ensino, o direito ao trabalho, entre vários outros. 

No que concerne à Constituição da República da Irlanda - em que "o fim de 

garantir a dignidade e a liberdade do homem" surgem logo expressos no Preâmbulo 

- os Direitos Fundamentais aparecem distribuídos por apenas cinco artigos: 

direitos pessoais (artigo 40), a família (artigo 41), educação (artigo 42), 

propriedade privada (artigo 43), religião e (artigo 44). Não fosse a existência do 

artigo 45 cujo teor- aliás interessante - preside aos Princípios Directores da Politica 

Social, bem se poderia dizer que em matéria de direitos fundamentais a 

Constituição da República da Irlanda apresentaria uma índole mais liberal e 

política do que social e económica. 

A Constituição da República Italiana que "reconhece e garante os direitos 

invioláveis do homem, seja como ser individual, seja no seio da sociedade em que 

desenvolve a sua personalidade, e exige dele o cumprimento dos deveres 

imprescritíveis da solidariedade politica, económica e social" (artigo 2) é - das 

Constituições dos Estados membros da União Europeia- a terceira na extensão dos 

direitos fundamentais, logo a seguir à Constituição da República Portuguesa e à 

Constituição do Reino de Espanha. 

Com efeito, a Parte I atinente aos "Direitos e Deveres dos Cidadãos" dedica, 

respectivamente, o Título I às relações cívicas (artigos 13 a 28), o Título II às 

relações ético-sociais (artigos 29 a 34), o Título m às relações económicas (artigos 

35 a 47) e o Título IV ás relações políticas (artigo 48 a 54), num total de quarenta e 

um artigos. 

Por sua vez, a Constituição do Grão-Ducado do Luxemburgo sob a epígrafe 

"Dos Luxemburgueses e dos seus Direitos" consagra nos vinte quatro artigos do 

seu Capítulo II, entre outros, o princípio da igualdade, os direitos naturais da 

pessoa humana e da família, o direito ao trabalho, a liberdade individual, o direito 
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à privacidade, o direito à propriedade, a liberdade religiosa, a liberdade de 

expressão, o direito de associação e o direito de petição. 

Também a Constituição do Reino dos Países Baixos que sob a epígrafe "Dos 

Direitos Fundamentais" lhes concede honras de "abertura", dedicando-lhes o 

Capítulo I (artigos 1 a 23), consagra os direitos e liberdades individuais mais 

tradicionais (sobretudo nos artigos 1 a 18), não olvidando, contudo, algum cuidado 

com a promoção dos direitos económicos e sociais (sobretudo nos artigos 19 a 23). 

Finalmente, a Lei Sobre a Forma de Governo da Suécia (Regeringsformen) -

que adoptou uma original numeração de todo o seu articulado ao iniciar cada um 

dos seus treze Capítulos sempre pelo artigo 1! - depois de dizer no artigo 2 do 

Capítulo I que "o poder público respeitará a igualdade de todos e a liberdade e 

dignidade do indivíduo'', consagra às "Liberdades Fundamentais" todo o Capítulo 

ll (artigos 1 a 23), sendo notória a primazia dos direitos e liberdades sobre os 

direitos sociais e económicos. 

4.3. O respectivo lugar na $istematização (1 08) 

Não obstante haver, na sua maioria, uma divisão - seja uma Parte, um 

Título ou um Capítulo - consagrada a esta matéria, o lugar ocupado pelos direitos 

fundamentais nas diversas Constituições em causa - e o respectivo reconhecimento 

assim atribuído à sua importância - demonstra-se bastante diversificado. 

(1 08) Tradicionalmente a análise comparativa era a que se fazia entre as Constituições do tipo 
ocidental e as Constituições do tipo marxista~leninista. Todavia, hodiemamente a tradição já é o 
que era e aquela contraposição apenas se demonstra interessante numa perspectiva histórica: de 
facto, enquanto as Constituições marxistas-lenioistas só se ocupavam dos direitos fundamentais após 
a definição da organização política, económica e social do Estado - com uma nítida prevalência 
para a organização económica perante os direitos fundamentais -, as Constituições ocidentais 
tendiam a colocar em primeiro plano os direitos fundamentais para se ocuparem depois da matéria 
relativa à organização económica. Trata-se aqui, obviamente, de uma anotação de índole histórica, 
cujo interesse não demonstra qualquer relevância prática -ou mesmo teórica - no que concerne à 
perspectiva do actual Direito constitucional comparado europeu. 
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Da exposição precedente poder-se-ão, porventura, tirar algumas 

consequências relativamente ao lugar ocupado pelos direitos fundamentais nas 

Constituições em questão. É que em todas elas- à excepção da Grã-Bretanha e da 

França em que os direitos fundamentais se encontram garantidos não nos 

respectivos textos constitucionais, mas em Declarações de direitos- embora com 

maior ou menor extensão, embora com maior ou menor desenvolvimento os 

direitos fundamentais ocupam um lugar "pioneiro" no contexto da sistematização. 

Com efeito, constata-se que unicamente a Constituição da República da 

Irlanda - com apenas cinque~ta artigos - e a Constituição do Reino Dinamarquês 

- com apenas oitenta e nove artigos - "relegam" a matéria dos direitos 

fundamentais praticamente para o fim (109), contrariamente, aliás, ao que 

acontece com as restantes Constituições que, como se viu, lhes atribuem uma 

atenção inicial quando não lhes concedem, mesmo, "honras" de abertura, mormente 

a Lei Fundamental da República Alemã e a Constituição do Reino dos Países Baixos. 

4.4. As categorias de direitos fundamentais que são garantidos e as distinções 

que as próprias Constituições estabelecem 

Em regra, verifica-se que todas as Constituições dos Estados membros da 

União Europeia, em matéria de direitos fundamentais, consagram simultaneamente 

quer direitos, liberdades e garantias quer direitos económicos, sociais e culturais, 

embora com maior ou menor desenvolvimento de uns ou de outros, e embora, 

ainda, com uma notória diversidade na clareza com que se estabelece a distinção 

entre uns e outros. Certo é que quando tal distinção se revela inequívoca - como 

acontece, por exemplo, com a Constituição da República Portuguesa, com a 

Constituição do Reino de Espanha, ou mesmo com a Constituição da República 

Italiana (110)- parece haver uma precedência dos direitos, liberdades e garantias, 

(109) Artigos 40 a 45 na Constituição da República da Irlanda, e artigos 71 a 85 na Constituição do 
Reino Dinamarquês, respectivamente. 
(110) É, de facto, interessante notar como na Constituição da República Italiana figura uma 
distinção em função das relações cívicas (Título I), ético-sociais (Título ll), económicas (Título DI) e 
políticas (Título IV). 
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sobre os direitos económicos, sociais e culturais. 

4. 5. O regime dos direitos fundamentais 

Trata-se da existência ou inexistência de regras sobre direitos fundamentais 

e da sua enorme importância, malgrado nem todas as Constituições terem a devida 

preocupação na definição, em termos gerais, do respectivo regime. 

Particularmente importantes são as regras da Lei Fundamental da 

República Federal Alemã que encontram, de resto, algum paralelo na Constituição 

da República Portuguesa. 

Com efeito, na Divisão I com referencia aos direitos fundamentais deparam-se 

algumas regras de enorme interesse, com evidente paralelismo na Constituição da 

República Portuguesa. Assim, o artigo 1 depois de dizer que "a dignidade do 

homem é intangível" e que "todos os poderes públicos têm a obrigação de a respeitar 

e de a proteger" (n.o 1), diz, ainda, que "o povo alemão reconhece ao ser humano 

direitos invioláveis, como fundamento de toda a dignidade humana, da paz e da 

justiça no mundo" (n.o 2), preceituando, ainda, que "os direitos fundamentais a 

seguir discriminados vinculam os poderes legislativo, executivo e judiciário como 

preceitos directamente aplicáveis'' ( n. o 3). 

O preceituado no n. o 3 do artigo 1 da Lei Fundamental da República 

Federal Alemã dispõe de correspondência no artigo 18.0
, n.0 1, da Constituição da 

República Portuguesa, onde se determina que "os preceitos constitucionais 

respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são directamente aplicáveis e 

vi11culam as entidades públicas e privadas". 

Contudo, são facilmente - e desde logo - notórios dois elementos de 

distinção: por um lado, enquanto a Lei Fundamental da República Federal Alemã 

fala em direitos fundamentais, a Constituição da República Portuguesa fala em 

direitos, liberdades e garantias, muito embora essa diferença seja apenas aparente, 
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uma vez que os direitos fundamentais na acepção da Lei Fundamental da 

República Federal Alemã, na verdade, correspondem aos direitos, liberdades e 

garantias; por outro lado, a Constituição da República Portuguesa parece ir mais 

longe, na medida em que fala, também, na vinculação das entidades privadas aos 

direitos fundamentais (111 ). 

Dois outros artigos da Lei Fundamental da República Federal Alemã cuja 

análise se demonstra aqui de particular interesse são os artigos 18 e 19 (112). 

Diz o artigo 18 - que não encontra paralelo na Constituição da República 

Portuguesa- que: 

"Perde os direitos fundamentais da liberdade de expressar a op1n1ao, 
particularmente da liberdade de imprensa (artigo 5, alínea 1), da liberdade de ensino 
(artigo 5, alínea 3), da liberdade de reunião (artigo 8), da liberdade de associação 
(artigo 9), do segredo de correspondência, das comunicações postais e das 
telecomunicações (artigo 10), do direito de propriedade (artigo 14) ou o direito de 
asilo (artigo 16 a), quem abusar dos mesmos para combater a ordem constitucional 
livre e democrática. Cabe ao Tribunal Constitucional Federal pronunciar-se sobre a 
perda destes direitos e ftxar a sua extensão." 

Esta norma tem o precedente do tempo da fronteira entre as então 

República Federal Alemã e República Democrática Alemã, no rescaldo da 

Segunda Guerra Mundial. Na prática, excluindo as proibições relativamente ao 

Partido Nacional Socialista e, durante algum tempo, ao Partido Comunista 

Alemão, esta regra não vigorou. 

(111) Levanta-se, pois, aqui um problema extremamente interessante relacionado com a aplicação 
directa de normas constitucionais sobre direitos, liberdades e garantias, a relações privadas, por 
força do qual, por exemplo, num contrato entre duas partes não se poderá pôr em causa qualquer 
direito, liberdade ou garantia constitucional, o que, de alguma maneira, pode representar uma 
limitação directa ao princípio da autonomia da vontade. 
(112) Um outro artigo da Lei Fundamental da República Federal Alemã em que se encontra uma 
regra geral é o artigo 3 sobre o princípio da igualdade, embora a sua consideração não mereça aqui 
especial atenção. 
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Em relação ao artigo 19 da Constituição em apreço, diz o n. o 1 que ''sempre 

que, segundo esta Lei Fundamental, um direito fundamental possa ser restringido por 

lei ou com base numa lei, essa lei tem de ser genérica e não limitada a um caso 

particular. Além disso, a lei tem de citar o direito fundamental em questão, indicando 

o artigo correspondente"; e acrescenta o n. o 2 do citado artigo que "um direito 

fundamental em caso algum pode ser afectado no seu conteúdo essencial". 

Merece a pena confrontar o n. o 1 e o n. o 2 do artigo 19 da Lei Fundamental 

da República Federal Alemã, com o n. o 2 e o n. o 3 do artigo 18. o da Constituição da 

República Portuguesa, respectivamente. 

Com efeito, diz o n.0 2 do artigo 18.0 da Constituição da República 

Portuguesa que "a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos 

expressamente previstos na Constituição(. .. )'', ao passo que no n.o 1 do artigo 19 da 

Lei Fundamental da República Federal Alemã se diz "sempre que, segundo esta Lei 

Fundamental, um direito fundamental possa ser restringido por lei ou com base 

numa lei, essa lei tem de ser genérica e não limitada a um caso particular. Além 

disso, a lei tem de citar o direito fundamental em questão, indicando o artigo 

correspondente". 

É, pois, inegavelmente, mais incisiva a formulação da Constituição da 

República Portuguesa! 

E, logo, diz o n. o 3 do artigo 18. o da Constituição da República Portuguesa: 

'~s leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir carácter 
geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensão e o 
alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais. " 

A diferença importante relativamente à Lei Fundamental da República 

Federal Alemã é que nesta parece admitir-se uma restrição de direitos 

fundamentais através de lei geral mas concreta, enquanto na Constituição da 

República Portuguesa a lei tem de ser geral e abstracta. 
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De facto, a Lei Fundamental da República Federal Alemã parece admitir a 

existência de leis concebidas para situações concretas - repare-se na expressão "a 

lei tem de citar o direito fundamental em questão''- desde que tenham alcance geral, 

isto é, desde que tenham como destinatários uma categoria geral de pessoas 

definidas não individualmente; já a Constituição da República Portuguesa -

relativamente aos direitos, liberdades e garantias- exige que a lei não seja apenas 

geral mas, também, abstracta (113). 

Também na Constituição do Reino de Espanha se podem encontrar regras 

gerais sobre direitos fundamentais. 

Assim, abrindo o Título I - com a epígrafe "Dos Direitos e Deveres 

Fundamencm"- mas p~do o próprio Capítulo I desse mesmo Título, diz o artigo 10: 

"1. A dignidade da pessoa, os direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre 
desenvolvimento da personalidade, o respeito pela lei e pelos direitos dos outros são o 
fundamento da ordem política e da paz sociaL 

2. As normas relativas aos direitos fundamentais e às liberdades que a 
Constituição reconhece serão interpretados de acordo com a Declaração Universal 
dos direitos do Homem e os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas 
matérias ratificados por Espanha." 

Igualmente os artigos 53 e 55 da Constituição do Reino de Espanha, atinentes, 

respectivamente, às garantias das liberdades e dos direitos fundamentais e à 

suspensão dos direitos e liberdades, proclamam regras gerais do regime dos direitos 

fundamentais. Assim, os direitos e liberdades vinculam todos os poderes públicos (114) 

e apenas alguns desses direitos e liberdades podem ser suspensos por ponderosos 

motivos e na medida em que a Constituição ou uma lei orgânica o permita. 

(113) Como é sabido, não é fácil definir o conceito de abstracção embora se possa dizer tratar-se de 
uma definição em função de um tipo de factos. "A norma prevê a conduta necessária (e na maior 
parte dos casos a própria previsão) de modo abstrado, ou seja, pela indicação de um padrão ou modelo 
de conduta, determinada pelas características fundamentais, mas nllo com todas as particularidades 
concretas de uma única irrepetível, e de modo geral, ou seja, pensando sempre IUimtl generalidtule de 
destinatários e não uma única pessoa concreta. A generalidade é assim a abstracção especial do 
destinatário"- Cf. JOÃO DE CASTRO MENDES, Introdução ao Estudo do Direito, Lisboa, 1994, p. 
45. 
(114) O que fica manifestamente aquém do consagrado na Constituição da República Portuguesa. 
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Assim, embora nem todas . as Constituições tenham esta preocupação em 

definir em termos gerais o regime dos direitos fundamentais, há, pois, 

Constituições- como a da República Federal Alemã, a da República Portuguesa 

ou a do Reino de Espanha - que, levando um pouco mais longe a conceptualização, 

procuram estabelecer princípios respeitantes ao exercício de todos os direitos 

fundamentais. 

4. 6. A tutela jurisdicional dos direitos fundamentais 

Em regra, no Estado moderno, a forma específica de garantia dos direitos 

fundamentais faz-se através do recurso aos Tribunais que são os órgãos específicos 

de tutela dos direitos fundamentais. 

No entanto, se há Constituições que expressamente contêm esse princípio de 

tutela jurisdicional dos direitos, outras há que, por não terem cláusulas gerais, 

poderão permitir que a lei ordinária admita ou preveja uma forma de tutela 

jurisdicional relativamente a certas condições ou a certos direitos. 

Com regimes diversos encontram-se cláusulas gerais de tutela jurisdicional, 

por exemplo, na Lei Fundamental da República Federal Alemã (artigo 19, n. o 4), 

na Lei Constitucional Federal Austríaca (artigo 129a, n.o 2), na Constituição do 

Reino da Bélgica (artigos 144 e 145), na Constituição do Reino Dinamarquês 

(artigo 63), na Constituição do Reino de Espanha (artigos 53, n. o 2 e 161 ), na Lei 

Fundamental sobre a forma de Governo Finlandês (artigo 16), na Constituição da 

República da Grécia (artigo 20), na Constituição da República Italiana (artigo 24), 

na Constituição do Grão-Ducado do Luxemburgo (artigo 85), na Constituição do 

Reino dos Países Baixos (artigo 112), na Constituição da República Portuguesa 

(artigos 20.0 e 268.0
, n.0 4), ou na Lei sobre a Forma de Governo da Suécia 

(Capítulo I, artigo 9). 
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4. 7. Prescrição expressa de limites aos direitos fundamentais 

Relativamente ao sétimo critério enunciado - a prescrição expressa de 

limites aos direitos fundamentais -, trata-se de um critério que deve ser 

especificamente compreendido num âmbito mais geral das regras sobre o exercício 

dos direitos fundamentais. 

Facilmente se compreende a enorme importância deste critério, uma vez 

que - através dos limites - o sentido atributivo dos direitos fundamentais pode 

permanecer intacto, ou, pelo contrário, pode desaparecer (115). 

Pela fnação ou não de limites facilmente se denota a natureza mais ou 

menos liberal ou autoritária ou mesmo totalitária de determinada Constituição. 

Na verdade, uma Constituição de índole liberal tende a não estabelecer 

cláusulas gerais sobre os limites desses direitos: esses limites hão-de estar, 

especificamente, consagrados na Constituição; já uma Constituição de vocação 

autoritária ou totalitária, tende a estabelecer cláusulas gerais sobre os limites dos 

direitos, habilitando, assim, o legislador ordinário a proceder à limitação desses 

mesmos direitos! 

Ora, no caso em apreço, em que - como é sabido - para além de uma 

intensificação e alargamento da dimensão humana, ética e social e de um 

aprofundamento do processo democrático na progressiva realização da União 

Europeia, há que reconhecer que todos os Estados que a integram alicerçam as 

suas ordens jurídicas no primado do Direito e na tutela dos direitos fundamentais, 

não faz qualquer sentido a existência de cláusulas gerais sobre os limites destes 

direitos. 

(115) Só por curiosidade, dizia o art.0 8.0 § 1.0 da Constituiçio Portuguesa de 1933: iiA especificação 
destes direitos, liberdades e garantias não exclui quaisquer outros constantes da Constituição ou das 
leis, entendendo-se que os cidadãos deverão sempre fazer uso deles sem ofensa dos direitos de 
terceiros, nem lesão dos interesses da sociedmle ou dos princípios de moral " 
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De facto, a única excepção encontra-se no artigo 18 da Lei Fundamental da 

República Federal Alemã, a propósito do abuso de direitos: 

"'Perde os direitos fundamentais da liberdade de expressar a opinião, 
particularmente da liberdade de imprensa (artigo 5, alínea 1), da liberdade de ensino 
(artigo 5, alínea 3), da liberdade de reunião (artigo 8), da liberdade de associação 
(artigo 9), do segredo de co"espondência, das comunicações postais e das 
telecomunicações (artigo 10), do direito de propriedade (artigo 14) ou o direito de 
asilo (artigo 16a), quem abusar dos mesmos para combater a ordem constitucional 
livre e democrática. Cabe ao Tribunal Constitucional pronunciar-se sobre a perda 
destes direitos e ftxar a sua extensão. " 

Repare-se que mesmo assim, em termos rigorosos, uma coisa é uma 

cláusula que ftxa limites dos direitos outra coisa é uma cláusula que estabelece 

negativamente as condições em que se verificam situações de abuso de direitos e 

quais as consequências da prática desse abuso! 

4.8. Co"espondência entre direitos e deveres fundamentais 

Finalmente, relativamente ao último dos critérios enunciados - o critério da 

correspondência entre direitos e deveres fundamentais - não adoptaram as 

Constituições dos Estados membros da União Europeia por estabelecer cláusulas 

gerais sobre deveres fundamentais, isto é, não enunciam "ex professo" deveres 

fundamentais, nem tão pouco contêm regras gerais sobre deveres fundamentais 

definindo o que se entende como um dever ligado a um direito fundamental. 

O que acontece é que não tendo cláusulas gerais sobre deveres 

fundamentais, as Constituições dos Estados membros da União Europeia, as mais 

das vezes, vão atribuindo ou fixando, dispersamente, deveres fundamentais a 

respeito de alguns direitos. 
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De notar que mesmo no plano sistemático só a Constituição da República 

Italiana (Parte I) e a Constituição da República Portuguesa (Parte I, Título m, 
Capítulos I, ll e lll), utilizam a locução "deveres". 
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CAPÍTULO/V 

A DINÂMICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA UNIÃO 

EUROPEIA 

1. Preliminares 

Não será demais repetir que a União Europeia é formada por Estados 

democráticos - obviamente respeitadores dos direitos fundamentais - pelo que não 

é, sequer, lógico admitir que conduzisse a sua actividade sem respeitar esses 

mesmos direitos. 

De facto, os direitos fundamentais encontram, desde logo, uma especial 

protecção no seio da União Europeia e, se é certo que os Tratados não dispõem de 

uma lista escrita de direitos fundamentais, não é menos certo que eles garantem 

direitos específicos para a construção da União Europeia, tendo, neste aspecto, o 

T JCE - desde o início, paulatina e progressivamente - introduzido um controlo da 

conformidade dos actos comunitários com os direitos fundamentais. 

Na verdade tanto o Tratado de Roma, revisto pelo Acto Único Europeu, 

pelo Tratado de Maastricht e pelo Tratado de Amesterdão, contêm dispositivos 

relativos a certos direitos fundamentais, cuja análise é objecto do presente estudo. 

Não se deve, também, olvidar as evoluções mais recentes que nesta matéria, 

o Tratado de Nice veio proporcionar, designadamente, através da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia (116) 

(116) Assinada e proclamada pelos Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão aquando do Conselho Europeu de Nice de 7 de Dezembro de 2000. 



A dinâmica dos direitos fundamentais na União Europeia 

2. O Tratado de Roma: nos primórdios 

2.1. Os direitos essencialmente económicos 

Embora a Comunidade Económica Europeia - boje União Europeia -

inicialmente se tivesse limitado ao domínio económico não deixou, por isso, de ser 

uma comunidade de direito. 

Assim o Tratado no primitivo artigo 164.0 (actual artigo 220.0
) já exigia que 

as actividades da Comunidade se exercessem com base no respeito pelo direito, 

referindo que o Tribunal de Justiça "garante o respeito do direito na interpretação e 

aplicação do presente Tratado". 

E mais! Tal exigência era reforçada pelo primitivo artigo 173. o (actual 

artigo 230. 0 ) que referia que o T JCE "fiscaliza a legalidade dos actos adoptados em 

conjunto pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, dos actos do Conselho, da 

Comissão e do BCE, que não sejam recomendações ou pareceres, e dos actos do 

Parlamento Europeu destinados a produzir efeitos jurídicos em relação a terceiros". 

E como em qualquer sistema que respeite o direito, as garantias processuais 

estavam, também, já contidas no primitivo artigo 167.0 (actual artigo 223.0
) do 

Tratado, relativo à independência do Tribunal ou, ainda, no primitivo artigo 166. o 

( actual artigo 222. o ) sobre o estatuto do Advogado Geral (117). 

Além disto, o Tratado instituiu o direito à reparação dos danos causados 

pelas actividades da Comunidade. Com efeito, no primitivo artigo 215.0 (actual 

artigo 288. 0 ) referia-se, desde logo, que "em ltUltéria de responsabilidade 

extracontratual, a Comunidade deve indemnizar, de acordo com os princípios gerais 

comuns aos direitos dos Estados membros, os danos causados pelas suas Instituições 

ou pelos seus agentes no exercício das suas funções". 

(117) Aliás, no mesmo sentido o art.0 17.0 do Estatuto do Tribunal garante o direito a um advogado. 
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Supõe-se, também, importante sublinhar a referência feita no próprio 

Tratado aos princípios gerais comuns aos Estados-membros. A noção de princípios 

gerais de direito contém, seguramente, uma posição essencial na garantia dos 

direitos fundamentais no sistema comunitário. 

Mas para além destas garantias próprias de todas as comunidades de 

direito, os direitos garantidos pelo Tratado diziam essencialmente respeito aos 

agentes económicos, o que não será obviamente de estranhar! 

Estes direitos resultaram de dois grandes princípios de direito comunitário: 

o princípio da livre circulação e o princípio da não discriminação. 

Assim, um dos objectivos, desde logo, consignados à Comunidade era a 

"abolição entre os Estados membros, dos obstáculos à livre circulação das pessoas, 

bens, serviços e capitais" (artigo 3. o a L c) ). 

A redacção inicial do artigo 48.0 (actual artigo 39.0
) dizia que "a livre 

circulação dos trabalhadores deve ficar assegurada na Comunidade, o mais tardar 

até ao período de transição". 

Por seu turno, o então artigo 51. o (actual artigo 42. 0 ) previa a tomada de 

medidas por parte do Conselho estatuindo a unanimidade sobre a proposta da 

Comissão visando assegurar a protecção social do trabalhador migrante. 

Os ex-artigos. 52 a 58.0 (actuais artigos. 43°. a 48.0
), por sua vez, 

estabeleciam o princípio da livre circulação dos trabalhadores que exercessem 

profissões liberais. Devido ao princípio da livre circulação todo o trabalhador tem, 

assim, o direito de exercer a sua profiSSão em qualquer Estado membro da Comunidade. 

Como foi referido, o segundo grande princípio que convém sublinhar é o 

principio da não discriminação, corolário, aliás, do anterior. De facto de acordo 

com o disposto no ex-artigo 6. o (actual artigo 12. 0 ) "no âmbito de aplicação do presente 
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Tratado, e sem prejufzo das disposições especiais, é proibida toda e qualquer 

discriminação em função da nacionalidade". 

Esta disposição geral é completada pelas disposições que determinam um 

certo número de domínios em que a não discriminação deve ser respeitada: era o 

caso do ex-art0
• 37°. (actual art.0 31) sobre a organização dos monopólios nacionais; 

do ex-art.0 48.0 (actual art.o 39.0
) sobre o emprego, a remuneração e as condições de 

trabalho; e do ex-art.0 52.0 (actual art0
• 43.0

) sobre a liberdade de residência. 

Além disso, a discriminação em função do sexo era proibida pelo ex-artigo 

119.0 (actual artigo 141.0
) que determinava o "princípio da igualdade de 

remunerações entre trabalhadores masculinos e os trabalhadores femininos por 

trabalho igual ou de valor igual". 

O Tratado de Roma não desconhecia, por conseguinte, logo desde a sua 

génese, os direitos fundamentais! 

Contudo, apresentava duas insuficiências nítidas: por um lado, apenas 

referia uma pequena parte dos direitos fundamentais conforme são entendidos 

pelos Estados membros; e, por outro lado, não levava em consideração o possível 

impacto do direito comunitário sobre outros direitos além daqueles a que o 

Tratado se referia. 

Supõe-se, assim, possível e legítimo concluir que os autores dos Tratados 

comunitários pensaram que os actos comunitários não poderiam causar prejuízos 

aos direitos fundamentais no seu todo. Esta posição pode ser atribuída à própria 

natureza essencialmente económica das Comunidades Europeias e, também, ao 

próprio espírito da época. De facto, a elaboração do Tratado de Roma, instituindo 

a Comunidade Económica Europeia, marcou um retrocesso na 

supranacionalidade, pensando os autores dos Tratados que permanecendo os 

Estados donos das decisões comunitárias, os direitos seriam, por isso, protegidos. 
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Acontece, porém, que este pressuposto estava errado uma vez que foram 

interpostos recursos no T JCE que punham em causa a Comunidade no domínio do 

respeito dos direitos fundamentais. 

Na verdade, não será despiciendo admitir ter sido semelhante crítica à 

ausência de referência a um texto geral de garantia dos direitos fundamentais que 

levou a Comunidade a afirmar o seu apego à protecção a esses direitos. 

2.2. A insuficiência dos direitos garantidos 

O carácter limitado dos direitos garantidos pelo Tratado de Roma, a 

consciencialização do impacto possível das acções económicas sobre os direitos 

fundamentais e o aumento das competências comunitárias revelaram a 

insuficiência dos direitos garantidos pela inicial ordem jurídica comunitária, o que 

teve como resultado múltiplas censuras feitas à Comunidade. 

O raciocínio era o seguinte: uma vez que as competências atribuídas à 

Comunidade eram exercidas pelos Estados membros, encontravam-se, deste modo, 

submetidas às limitações relativas ao respeito pelos direitos fundamentais do 

indivíduo. 

De facto, todos os Estados membros possuíam uma Constituição que 

garantia a salvaguarda dos direitos fundamentais sendo que, além disso, todos eles 

aderiram, depois de 1974, à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

Transferindo, porém, os Estados membros as suas competências de controlo 

do respeito pelos direitos fundamentais para a Comunidade, esta agiria no lugar e 

em vez daqueles, criando direitos e obrigações para os indivíduos - em virtude dos 

princípios da aplicabilidade directa e da primazia - independentemente da 

intervenção dos Estados. 
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É neste contexto que de podem compreender as posições respectivas 

dos Tribunais Constitucionais alemão e italiano, nos anos 70. 

Tinham, então, estes Tribunais - à semelhança do que sucedia a nível 

nacional - por missão velar pela garantia dos direitos fundamentais na ordem 

jurídica comunitária. E foi, assim, que puseram - embora provisoriamente - em 

causa o princípio da primazia do direito comunitário. 

Com efeito, o Tribunal Constitucional Italiano reservou-se o direito de pôr 

em questão o direito do próprio Tratado, no caso de resultarem prejudicados os 

direitos fundamentais (118). 

Na Alemanha, porém, a vontade de manter uma elevada protecção dos 

direitos fundamentais afirmou-se mais cedo e com maior vigor. Assim, certos 

autores- fazendo eco de uma decisão do Tribunal Constitucional de Karshure que, 

desde 1967, evocava a eventualidade de um controlo da conformidade dos actos 

comunitários aos direitos fundamentais garantidos pela Lei Fundamental Alemã

afirmaram que a protecção nacional dos direitos fundamentais devia continuar até 

que a Comunidade garantisse uma protecção suficiente e semelhante. 

De facto, o Tribunal Constitucional Alemão confirmou esta aproximação 

num acórdão onde afirma que "a República Federal Alemã pode e deve reco"er ao 

Tribunal Constitucional Federal para determinar a validade dum texto comunitário 

... até o direito comunitário possuir UltUl lista codificada dos direitos fundamentais, 

adoptada por um Parlamento eleito ... " (119). 

Assim, a primazia do direito comunitário era reconhecida pelo Tribunal 

Constitucional Alemão, apenas no limite do respeito dos direitos pelos direitos 

fundamentais tal como são definidos, em particular, pela Lei Fundamental Alemã. 

(118) Acórdão de 27 de Dezembro de 1973, caso Frontini, Proc.o 183n3. 
(119) Ac. n. o 137/271, lnternationale Handelsgesellscbaft, do Tribunal Constitucional Alemão. 
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Foi por estas críticas e a ameaça que pesava sobre o princípio da primado 

do direito comunitário que, nos anos 70, teve lugar um importante debate no 

sentido de apurar se a Comunidade deveria aderir à Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem ou se deveria adoptar um texto de protecção dos direitos 

fundamentais (120). 

As declarações a favor da protecção dos direitos fundamentais foram, 

então, multiplicadas pelas instâncias comunitárias, podendo citar-se, em especial, a 

Resolução do Parlamento Europeu, de 4 de Abril de 1973, "reladva à salvaguarda 

dos direitos fundamentais dos cidadãos dos Estados membros na elaboração do 

direito comunitário", ou, ainda, a Declaração Comum da Assembleia do Conselho 

de Ministros e da Comissão, de 5 de Abril de 1977, através da qual as três 

instituições se comprometiam a respeitar "os direitos fundamentais, conforme 

resultam das Constituições dos Estados membros, bem como a Convenção Europeia 

de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais ... no 

exercício dos seus poderes". 

E muitas outras declarações e resoluções vão no mesmo sentido, o que 

inclusivamente levou a que se falasse num "corpo de declarações" a favor dos 

direitos fundamentais. 

Se é certo que estas múltiplas declarações confirmaram e encorajaram a 

jurisprudência do T JCE - que pouco a pouco se tornou o grande responsável pelo 

respeito dos direitos fundamentais na Comunidade - não parece que seja de ir tão 

longe ao ponto de atribuir-lhes alcance jurídico. Embora o próprio TJCE se 

referisse expressamente ao assunto - particularmente no Ac. Johnston, de 15 de 

Maio de 1986 (121)- tal facto não lhes confere valor jurídico. O compromisso que 

essas declarações representam é político! 

(120) A este propósito supõe-se que a principal dificuldade encontrada para a realização do intento 
terá sido a circunstância de a Comunidade não ser um Estado, e de a Convenção ser um tratado 
entre Estados. · 
(121) TJCE, 15/6/86, Proc.o n.0 222/84, caso Jobnston, 
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Contudo, na realidade os Estados membros tomaram nota dessas 

declarações com satisfação. Assim, desde 7 de Abril de 1978 que os Chefes de 

Estado e de Governo declararam - por ocasião do Conselho Europeu de 

Copenhaga - a sua vontade de ''salvaguardar os princípios da democracia 

representativa, da autoridade moral da lei, da justiça social e do respeito pelos direitos 

do homem". 

Estas declarações contribuíram, igualmente, para a mudança de posição 

dos Tribunais Constitucionais da Alemanha e da Itália que, todavia, se limitaram a 

juntar à jurisprudência protectora do TJCE à qual, por sua vez, se deve a 

mudança de atitude dos Tribunais nacionais. 

Com efeito, o Tribunal Constitucional italiano deu aplicação plena ao 

princípio da primazia do direito comunitário no Ac. Granital, de 8 de Junho de 

1984; e, relativamente ao Tribunal de Constitucional alemão, no acórdão de 22 de 

Outubro de 1986, renuncia provisoriamente ao controlo da conformidade dos actos 

comunitários aos direitos fundamentais "até as Comunidades Europeias ... 

garantirem uma protecção eficaz dos direitos fundamentais". A reserva ainda 

persiste, mas o Tribunal Alemão toma nota da jurisprudência favorável à 

protecção dos direitos fundamentais. 

Finalmente, o Acto Único Europeu - assinado em 1986 e que entrou em 

vigor em 1 de Julho de 1987- confirmou a vontade da Comunidade em respeitar 

os direitos fundamentais, podendo ler-se no seu Prefácio a vontade dos Estados 

membros em "promover conjuntamente a democracia com base nos direitos 

fundamentais, nas Constituições e Leis dos Estados membros, na Convenção 

Europeia para a salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais 

e da Carta Social Europeia, especialmente a liberdade, a igualdade e a justiça social". 
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É, por conseguinte, inegável a evolução favorável à protecção dos direitos 

fundamentais na ordem jurídica comunitária. No entanto, não se deve 

deixar de sublinhar a falta de vontade em atribuir pleno valor jurídico a qualquer 

texto de protecção àqueles direitos. 

Por sua vez, o Tratado da União Europeia - conhecido, também, por 

Tratado de Maastricht - confirmou a vontade dos Estados e das Instituições 

Comunitárias em velar pelo respeito dos direitos fundamentais sem, todavia, 

reconhecer à Convenção um valor jurídico obrigatório. 

3. O Tratado da União Europeia 

O TUE veio aprofundar os direitos económicos e sociais e estabelecer 

direitos políticos. 

3.1. O aprofundamento dos direitos económicos e sociais 

De facto, o TUE confirmou e aprofundou os direitos económicos e sociais já 

consagrados pelo Tratado de Roma e pelo Acto Único Europeu. 

Além disso, foram anexados ao Tratado da União Europeia dois Protocolos 

relativos à política social: 

- O primeiro Protocolo relativo à Carta Comunitária dos Direitos 

Fundamentais dos Trabalhadores, de 1989; 

- O segundo Protocolo alargando os direitos económicos e sociais dos 

cidadãos da União: com efeito, precisa o artigo 1.0 do referido Protocolo que a 

Comunidade Europeia e os seus Estados membros têm por objectivos "a promoção 

do emprego, a melhoria das condições de vida e de trabalho, uma pronwção social 

adequada, o diálogo social, o desenvolvimento dos recursos humanos permitindo um 
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um nível elevado e duradouro de emprego e a luta contra as exclusões". 

Assim, decisões relativas ao melhoramento do ambiente de trabalho, às 

próprias condições de trabalho, à informação e consulta dos trabalhadores, à 

igualdade entre homens e mulheres em matéria de emprego e de tratamento, e à 

integração das pessoas excluídas do mercado de trabalho, serão tomadas por 

maioria qualificada, de acordo com o processo de cooperação com o Parlamento 

Europeu. 

Por outro lado, a nova redacção então dada aos artigos. 138. o e 139. o do 

TCE (ex-artigos. 118.0 -A e B) consagram as negociações colectivas europeias a 

concretizar quer através de processos práticos próprios dos parceiros sociais e dos 

Estados, quer por pedido das partes signatárias através de decisão do Conselho 

por proposta da Comissão. 

Antes de qualquer iniciativa por parte da Comunidade a Comissão 

consultará os seus parceiros sociais para saber se é possível um acordo contratual. 

O direito de "lock out", as remunerações, o direito de greve e o direito de 

associação são da competência exclusiva dos Estados. 

O Tratado de Maastricht consagrou, assim, os direitos económicos e sociais 

como corolários indispensáveis da realização do Mercado Único e da União 

Económica e Monetária. 

Todavia, como facilmente se subentende da dimensão política da Europa 

Comunitária, o TUE atribuiu igualmente direitos políticos ao cidadão da União. 
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3.2. Os direitos políticos 

Efectivamente o TUE- assinado em Maastricht em 7 de Fevereiro de 1992 e 

que entrou em vigor em 1 de Outubro de 1993 - marcou uma nova etapa na 

realização de uma "união mais estreita e sem interrupção entre os povos da Europa" 

(122). 

Esta nova etapa constituiu um passo em frente no sentido da União Política 

da Europa: a Comunidade Económica Europeia tornou-se, assim, na Comunidade 

Europeia, sendo instituída uma "União Europeia". 

Esta vontade de criar uma verdadeira União Política da Europa é 

particularmente ilustrada pela confirmação da referência da União aos 

instrumentos de protecção dos direitos fundamentais e pela criação de uma 

"Cidadania da União" (ex-artigo 8.0
, actual artigo 17.0

). 

O TUE instituiu competências de cooperação intergovernamentais em dois 

domínios fundamentais: a Política Externa de Segurança Comum ( Título V ) e a 

cooperação nos domínios da Justiça e dos Assuntos Internos ( Título VI ). 

É no n.0 2 do art.° F que é feita uma referência aos direitos fundamentais: 

"A União respeita os direitos fundamentais tal como os garante a Convenção 
Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e da Liberdades Fundamentais, 
assinada em Roma a 4 de Novembro de 1950, e tal como resultam das tradições 
constitucionais comuns aos Estados-membros, enquanto princípios gerais de direito 
comunitário". 

(122) Cfr. Título I, Disposições Comuns, Artigo A 
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Daqui resulta claramente que a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem não se encontra integrada na ordem jurídica comunitária (123): todavia, a 

União compromete-se- pelo supra referido n. o 2 do art. o F- a respeitar os direitos 

fundamentais, o que demonstra a manutenção da vontade divulgada pela União 

em respeitar esses mesmos direitos (124). 

Além disso, o TUE institui a Cidadania da União que se situa no campo da 

competência comunitária, o que significa que os direitos do cidadão europeu são 

submetidos ao controlo do T JCE. Esses direitos são fundamentalmente os 

seguintes: 

- O direito de circular e de residir em qualquer país da Comunidade: o ex

artigo 8.0-A, o.o 1 (actual artigo 18.0
) refere que todo o cidadão da União tem o 

Direito de circular e de residir livremente no território dos Estados membros, sob 

reserva das limitações previstas pelo Tratado e pelas disposições tomadas para a 

sua aplicação. E, de acordo com o n. o 2 do citado artigo o Conselho pode dispor no 

sentido de facilitar o exercício destes direitos, por unanimidade, por proposta da 

Comissão e após parecer conforme do Parlamento Europeu. 

- O direito de voto e de elegibilidade às eleições municipais e europeias: o ex

art. o 8. o-B, n. o 1 (actual art. 0 19. o, n. o 1) referia que: 

"Qualquer ddadão da União residente num Estado membro que não seja o da 
sua nacionalidade goza do direito de eleger e de ser eleito nas eleições municipais no 
Estado membro de residência, nas mesmas condições que os nacionais desse Estado. 
Este direito será exercido sem prejuízo das modalidades a adoptar até 31 de Dezembro 
de 1994, pelo Conselho, deliberando por unanimidade sob proposta da Comissão, e 
após consulta ao Parlamento Europeu; estas regras podem prever disposições 
de"ogatórias sempre que problemas específicos de um Estado-membro o 
justifiquem" (124). 

(122) A este propósito supõe-se que a principal dificuldade encontrada para a realização do intento 
terá sido a circunstância de a Comunidade não ser um Estado, e de a Convenção ser um tratado 
entre Estados. 
(123) O próprio Prefácio também refere a ligação da União aos direitos fundamentais. 
(124) As disposições relativas ao direito de voto e de elegibilidade às eleições do Parlamento 
Europeu estavam contidas no ex-artigo 8.0 -B, n.o 2 (actual artigo 19.0

, no 2) 
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- A protecção diplomática e consular estava prevista no ex-artigo 8. 0 -C 

( actual artigo 20. o ): de acordo com este artigo todo o cidadão da União poderá 

pedir para beneficiar de protecção diplomática e consular de qualquer Estado 

membro do qual não seja nacional desde que se encontre no território de um 

Estado terceiro no qual o Estado de que não é nacional não · disponha de 

em baixada ou de consulado. 

- O direito de petição ao Parlamento, e o direito de acesso ao Provedor ou a 

qualquer das instituições ou órgãos que asseguram a realização das tarefas confiadas 

à Comunidade: o ex-artigo 8.0-D (actual artigo 20.0
) dispõe que: 

"Qualquer cidadão da União goza do direito de petição ao Parlamento 
Europeu, nos termos do disposto no artigo 194. o~~, que "qualquer cidadão da União 
pode dirigir-se ao Provedor de Justiça instituído nos termos do disposto no art. o 195. o 

''e, ainda, que "qualquer cidadão da União pode dirigir-se por escrito a qualquer das 
instituições ou órgãos a que se refere o presente artigo ou o artigo 7. o ••• ''. 

Independentemente da oportunidade destes direitos serem exercidos, o que 

se demonstra importante sublinhar é que o T JCE é competente para reconhecer 

litígios referentes à cidadania europeia e aos direitos que institui. Porém, ninguém 

dúvida que o T JCE exercerá a sua competência a fim de velar o melhor possível 

pelo respeito destes direitos, não obstante as eventuais reticências dos Estados 

membros. Com efeito, o fundamento principal da protecção comunitária dos 

direitos fundamentais está presente na jurisprudência do Tribunal de Justiça. 

4. O Tratado de Amesterdão 

4.1. Liberdade, Segurança e Justiça 

Resultado da Conferência Intergovernamental ( CIG ) que decorreu entre 

Março de 1996 e Junho de 1997, o Tratado de Amesterdão deveria completar 

Maastricht, aprofundando a União Europeia na perspectiva de maior 

democracia, legitimidade e eficácia, preparar o novo alargamento da União e a sua 
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adaptação à Europa do pós-guerra fria. 

O Tratado reforçou a garantia dos direitos fundamentais na União 

Europeia, através do recurso directo dos cidadãos ao Tribunal de Justiça, e baseou 

neles a sua dimensão ética. 

Este avanço - ao encontro dos interesses e preocupações dos cidadãos em 

questões de direitos fundamentais - traduziu-se na reafirmação dos princípios da 

democracia e do Estado de Direito como fundamentos da União e dos seus Estados 

membros, e no reforço dos direitos fundamentais (125), designadamente no supra 

referido recurso directo dos cidadãos ao Tribunal de Justiça, em particular no que 

concerne à acção das Instituições (126). 

E traduziu-se, igualmente, na inserção do Preâmbulo do TUE dos direitos 

sociais fundamentais definidos na Carta Social Europeia e na Carta Comunitária 

dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores; na criação de um processo 

capaz de permitir a constatação da existência de uma violação grave por um 

Estado membro destes princípios fundamentais e, em consequência, suspender 

determinados direitos desse Estado (127); na consagração da cláusula de não 

discriminação com base no sexo, raça, origem étnica, religião, crença, deficiência, 

idade ou orientação sexual (128); na previsão do princípio da igualdade entre 

homens e mulheres (129); na inclusão de uma declaração sobre a abolição da pena 

da morte; na inserção de um novo artigo relativo à protecção das pessoas 

singulares no respeitante ao tratamento e livre circulação de dados de natureza 

pessoal (130); e finalmente numa declaração sobre o estatuto das igrejas e das 

organizações filosóficas e não confessionais. 

(125) Cfr. alteração do artigo F do TUE 
(126) Cfr. alargamento da competência prevista no artigo L do TUE 
(127) Cfr. novos art.0 S. F-Ado TUE e 236.0 do TCE 
(128) Cfr. novo art.0 6.0 -A do TCE 
(129) Cfr. aditamento ao art. o 2. o do TCE e da introdução de uma nova alínea no art. o 3. o do TCE 
(130) Cfr. art.o 213.0 -B do TCE 
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Por outro lado, em matéria de assuntos internos e de justiça passaram para 

o TCE - através da inclusão de um novo Título (131) - várias matérias 

anteriormente inseridas na cooperação intergovernamental, nomeadamente: 

regras sobre a passagem das fronteiras externas e medidas necessárias à abolição 

de controlo nas fronteiras internas, inclusive para nacionais de países terceiros 

(132); medidas relativas ao asilo e à imigração incluindo normas mínimas sobre a 

protecção temporária de refugiados e as condições de entrada e residência dos 

imigrados (133); medidas necessárias ao bom funcionamento do mercado interno 

no domínio da cooperação judiciária em matéria civil (134); comunitarização 

integral da luta contra a fraude em detrimento dos interesses financeiros da 

Comunidade (135) e a cooperação aduaneira, com a exclusão dos aspectos penais. 

No âmbito deste novo Título IV- Vistos, Asilo, Imigração e outras Políticas 

relativas à Livre Circulação de Pessoas - foi fixado um máximo de cinco anos para 

que o Conselho, deliberando por unanimidade, aplique a co-decisão e o voto por 

maioria qualificada às matérias deste Título, com excepção das condições das 

passagens de vistos e do visto uniforme que ficarão automaticamente abrangidas 

pelo processo de co-decisão, findo o referido prazo de cinco anos (136). Durante 

este período de cinco anos o poder de iniciativa é partilhado entre os Estados 

membros e a Comissão, tendo o Parlamento Europeu uma intervenção meramente 

consultiva. 

(131) Título IV- Vistos, Asilo, Imigração e outras Políticas relativas à Livre Circulação de Pessoas 
(132) Cfr. art. o B 
(133) Cfr. art. o C 
(134) Cfr. art. o E 
(135) Cfr. art.0 209.0 -A do TCE 
(136) Cfr. art.0 G 
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A competência do T JCE é alargada às matérias deste novo Título com 

excepção do carácter obrigatório da questão prejudicial para os Tribunais de 

última instância dos Estados membros (137) que, neste caso, é tornada facultativa, 

com grave prejuízo do princípio da aplicação uniforme do Direito Comunitário (138). 

Importa, ainda, referir a incorporação no Tratado do acenro de Scbengen 

tendo como função uma cláusula de não regressão do respectivo nível de segurança 

na perspectiva do alargamento (139). 

(137) Cfr. art.0 177.0 TCE 
(138) Cfr. art. o H 
(139)Cfr. respectivo Protocolo. 
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4.2. A defesa dos direitos fundamentais no mundo. Empenhamento do 

Parlamento Europeu 

Pelo exposto, particularmente depois do Tratado de Amesterdão, a União 

Europeia ao consagrar os direitos fundamentais como fundamento ético-político da 

própria União Europeia, da adesão .e da permanência dos Estados, revela-se e 

simboliza um progresso no que concerne à defesa dos direitos fundamentais no 

mundo. 

Empenhada na criação de uma democracia constitucional europeia baseada 

no princípio da coesão económica e social, a União Europeia necessita agora de 

possuir uma política externa e de defesa capaz de promover e garantir as 

liberdades e a dignidade como valores humanistas universais a preservar não 

apenas na Europa mas também no mundo! 

Nesta perspectiva, há que salientar o especial empenhamento do 

Parlamento Europeu na defesa dos direitos fundamentais designadamente pelas 

implicações do direito que o Parlamento tem de emitir parecer favorável 

relativamente a certos acordos internacionais; pelo financiamento de iniciativas em 

benefício da defesa dos direitos fundamentais e pela condenação de actos de 

violação desses mesmos direitos. 

Com efeito, o Parlamento Europeu tem a possibilidade de orientar e 

promover programas de desenvolvimento e cooperação da União Europeia com 

quase todos os Países em Vias de Desenvolvimento (PVD) do mundo através da 

Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação, e da Assembleia Paritária 

ACP-UE. O processo Orçamental permite também ao Parlamento exercer uma 

influência directa sobre as despesas consagradas às grandes prioridades do 

desenvolvimento rural, do ambiente, da assistência aos refugiados e às pessoas 

deslocadas e do apoio às Organizações Não Governamentais (ONG's). 
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O Parlamento Europeu atribui, igualmente, uma enorme importância à 

ajuda humanitária. Principalmente através da Assembleia Paritária - o órgão 

democrático da Convenção ACP-UE, que liga a União Europeia a 71 países de 

África, Caraíbas e do Pacífico, o Parlamento Europeu actua no intento do 

estabelecimento de uma parceria assente no comércio e no desenvolvimento, no 

combate contra a pobreza e no respeito pelos direitos fundamentais e dos 

princípios democráticos. 

Por outro lado, deve-se ao Parlamento Europeu que a Convenção de Lomé 

inclua actualmente uma "cláusula democrática" que traduz a possibilidade de 

suspender as ajudas aos países ACP responsáveis por graves violações dos direitos 

fundamentais . . 

5. A jurisprudência do T JCE 

Após inicialmente ter recusado controlar · a conformidade dos actos 

comunitários com os direitos fundamentais, o Tribunal de Justiça introduziu 

garantias de tais direitos na ordem jurídica comunitária. 

Foi no Ac. Stork I Alta Autoridade (140) e no Ac. Comptoirs de vente de 

Charbon de la Ruhr I Alta Autoridade (141) que o Tribunal se recusou a examinar a 

conformidade das normas comunitárias com os direitos fundamentais tal como 

eram garantidos pelas constituições nacionais. 

(140) TJCE, 4/2/59,Proc0
• n.0 1/58, caso Stork/Aita Autoridade, Colectânea de Jurisprudência, 

Edição especial portuguesa 1954-1961, p. 00293. 
(141) TJCE, 17/5/60, Proc.s 36 a 38 e 40/59, caso Comptoirs de vente de charbon de Ja Rubr/Aita 
Autoridade, Colectânea de Jurisprudência, Edição especial portuguesa 1954-1961, p. 00525. 
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Tratava-se de uma sociedade alemã que considerava que tinha sido 

prejudicada devido à reorganização imposta à indústria de extracção de carvão 

pela Alta Autoridade da CECA e que, por isso, pedia a sua anulação. 

Para tanto, esta sociedade invocou, por um lado, o artigo 2. o da Lei 

Fundamental Alemã segundo o qual: 

" 1. Todos têm direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade, nos 
limites dos direitos de outrem, da ordem constitucional e da ordem moral. Cada um 
tem o direito à vida e à integridade física. 

2. Todos têm direito à vida e à integridade física. A liberdade da pessoa é 
inviolável. Só a lei pode restringir esses direitos "; 

e, por outro lado, a sociedade invocou, ainda, o artigo 12. o da Lei Fundamental 

segundo o qual: 

" 1. Todos os cidadãos têm o direito de escolher livremente a sua profissão e o 
lugar do seu ou da sua preparação profissionaL A lei pode, todavia, regulamentar o 
exercício de qualquer profissão ". 

Assim, estes dois artigos considerados intangíveis pela Constituição Alemã, 

os quais garantem o livre desenvolvimento da personalidade e a livre escolha de 

uma profissão, poderiam colocar em causa a regulamentação comunitária. 

Todavia, o TJCE recusou, claramente, considerar as disposições da Lei 

Fundamental Alemã, afirmando que: 

" O Tribunal só tem que assegurar o respeito do direito na interpretação e 
aplicação do Tratado e dos regulamentos de execução; conw regra geral, não tem que 
se pronunciar sobre as regras do direito interno; consequentemente, não saberia 
examinar a queixa segundo a qual a Alta Autoridade, ao tomar a sua decisão, teria 
violado os princípios do direito constitucional alemão ~· (142). 

(142) TJCE, 4/2/59,Proc0
• n.0 1/58, caso Stork/Aita Autoridade, Colectânea de Jurisprudência, 

Edição especial portuguesa 1954-1961, p. 00293. 
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Coerentemente, a posição do Tribunal foi a mesma no Ac. Comptoirs de 

vente de Charbon de la Ruhr I Alta Autoridade, na qual uma sociedade alemã 

invocava o artigo 14.0 da Lei Fundamental Alemã segundo o qual: 

" 1. São garantidos o direito de propriedade e o direito de sucessão. O seu 
conteúdo e os seus limites são estabelecidos pela leL 

2. (. .. ) 
3. A expropriação tem que ser exigida pelo bem comum e apenas pode dar-se 
por força da lei ou com base em lei que estabeleça o modo e o montante da 
indemnização. Na fiXação da indemnização, ter-se-ão em justa conta os 
interesses da comunidade e dos expropriados, e, em caso de litígio, estes 
podem dirigir-se aos tribunais í'. 

O Tribunal manteve, assim, a sua posição segundo a qual não tinha por 

missão velar pelo respeito das disposições nacionais. 

Esta posição podia, então, explicar-se pelo efeito conjugado de dois factores: 

o primeiro, era o carácter ainda sectorial da construção comunitária; o segundo, 

estava ligado à vontade do Tribunal em assegurar a uniformidade da aplicação do 

direito comunitário. 

Com efeito, nessa época o princípio da primazia do direito comunitário 

sobre os direitos nacionais ainda não tinha sido confirmado pelo Tribunal, pelo 

que aceitar um controlo das normas por cada jurisdição nacional teria prejudicado 

largamente a uniformidade de aplicação e de autonomia do direito comunitário. 

Porém, estas decisões de recusa de verificação da conformidade dos actos 

comunitários relativamente aos direitos fundamentais viriam a ser severamente 

criticadas, quer por certas instâncias comunitárias quer pelas jurisdições 

nacionais. 

De facto, por um lado, as jurisdições nacionais declararam não poder 

admitir uma protecção dos indivíduos na ordem jurídica comunitária inferior às 

das respectivas ordens jurídicas nacionais e, consequentemente, arrogaram o 

direito de não aplicar certos actos comunitários que - segundo elas- não respeitavam 
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suficientemente os direitos fundamentais. 

Finalmente, por outro lado, os advogados gerais manifestaram a vontade de 

ver o T JCE respeitar os direitos fundamentais não como meros elementos das 

Constituições dos Estados membros ou instrumentos internacionais de protecção 

dos direitos do homem, mas como princípios gerais de direito que todos os sistemas 

jurídicos são obrigados a implementar. 

Ora, foi justamente a conjunção destas críticas que provocou uma rápida 

modificação da jurisprudência, tornando-se, assim, o T JCE o verdadeiro 

responsável pela salvaguarda dos direitos fundamentais na ordem jurídica 

comunitária. 

Com efeito, a afirmação dos princípios da aplicabilidade directa e da 

primazia do direito comunitário por parte do Tribunal de Justiça e as reticências 

das jurisdições nacionais face a estes princípios, tornaram evidente a necessidade 

de uma garantia dos direitos fundamentais na ordem jurídica comunitária. 

Nesta perspectiva houve três acórdãos do TJCE, que marcaram uma 

mudança decisiva de posição relativamente à garantia do respeito dos direitos 

fundamentais: o Ac. Stauder (144), o Ac. Internationale Handelgesellschaft (145) e o 

Ac. Nold (146). 

Assim, no primeiro caso o Ac. Stauder, de 12 de Novembro de 1969, veio 

provocar uma mudança completa na jurisprudência do Tribunal considerando a 

sua vontade de interpretar o direito comunitário em conformidade com a 

protecção dos direitos fundamentais. 

(144) TJCE, 12/11169, Proc.0 n.0 29/69, caso Stauder, Colectânea de Jurisprudência, Edição especial 
portuguesa, 1969-1970, p. 00157. 
(145) TJCE, 17/12170, Proc.0 n.0 11170, caso Internationale Handelgesellschft, Colectânea de 
Jurisprudência 1969-1970, p. 00625 
(146) TJCE, 14/05174, Proc.0 n.0 4173, caso Nold, Colectânea de Jurisprudência 1974, p. 00283. 
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Na prática, tratou-se de uma autorização dada pela Comissão aos Estados 

membros para vender manteiga a um preço reduzido a um certo tipo de pessoas 

carenciadas com o propósito de minimizar os excedentes de manteiga produzida na 

Comunidade. 

Com o propósito de evitar abusos os beneficiários desta medida deviam 

munir-se de um bloco de cupões em que constasse o seu nome e apresentá-los no 

momento da compra. 

Contudo, um beneficiário desta medida, o Senhor Stauder alegou perante 

uma jurisdição alemã a violação do artigo 1. o da Lei Fundamental Alemã, segundo 

o qual "a dignidade da pessoa humana é sagrada" (n.0 1) e reconhece í' a existência 

de direitos do homem, invioláveis e inalienáveis, como fundamento de toda a 

comunidade humana, da paz e da justiça no Mundo "; e, também, do artigo 3.0 

daquele texto, que consagra o princípio da igualdade (147). 

A jurisdição alemã recorreu, então, ao T JCE com base num processo de 

reenvio prejudicial. A questão posta dizia respeito à compatibilidade da decisão da 

Comissão com os princípios gerais de direito. 

Contrariamente à jurisprudência anterior o Tribunal aceitou pronunciar-se 

sobre o assunto concluindo que a medida em questão " não continha nenhuns 

dados susceptíveis de ameaçar os direitos do indivíduo, contidos nos princípios gerais 

de direito dos quais o Tribunal deve garantir o respeito ". 

No segundo caso, tratava-se do Ac. Internationale Handelgesellschft, de 17 

de Dezembro de 1970. Tratava-se de uma regulamentação comunitária segundo a 

qual deveria ser depositada uma caução para a obtenção de certificados de 

exportação e de importação. 

(147) "1. Todos os seres humanos são iguais perante a lei'~ 
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Houve, porém, uma empresa que perdeu uma parte da sua caução por ter 

desrespeitado as condições do seu certificado. Esta empresa invocou, então, 

perante a jurisdição alemã a violação dos artigos 2.0 e 14.0 da Constituição, 

relativos aos princípios da proporcionalidade. O Tribunal em causa recorreu para 

o TJCE, com base no então artigo 177.0 do Tratado de Roma (actual artigo 234.0
). 

O T JCE no sentido de manter o princípio da primazia do direito 

comunitário sobre as legislações nacionais verifica se existe na ordem jurídica 

comunitária uma garantia equivalente à dada pela Lei Fundamental Alemã e 

afirma que " o respeito dos direitos fundamentais faz parte integrante dos princípios 

gerais do direito do qual o Tribunal garante o respeito ". 

Esta afirmação viria a ser confirmada e aprofundada quatro anos depois, 

no Ac. Nold, de 14 de Maio de 1974. Tratava:..se de uma decisão da Alta Autoridade 

CECA que fixava novas condições para se ser considerado negociante por grosso e 

que excluía, por si própria, um comerciante de carvão - empresa Nold - da 

admissão à compra directa. 

A empresa alegou, então, uma violação do princípio da não discriminação e 

uma violação do direito de propriedade, conforme o garantido pelo artigo 14.0 da 

Lei Fundamental Alemã: a requerente afirmava que a sua exclusão do comércio do 

carvão equivalia a uma expropriação pois fazia-lhe perder o seu estado de posse. 

O Tribunal afirmou, novamente, que os direitos fundamentais fazem parte 

integrante dos princípios gerais do direito aos quais devia ser garantido o respeito: 

" o Tribunal é obrigado a inspirar-se nas tradições constitucionais comuns aos 

Estados membros e não teria poder, consequentemente, para admitir medidas 

incompativeis com os direitos fundamentais reconhecidos e garantidos pelas 

Constituições desses Estados; que os instrumentos internacionais, relativos à 

protecção dos direitos do homem, com os quais os estados membros cooperaram ou 

aderiram, podem fornecer igualmente indicações, as quais é conveniente considerar 

no quadro do direito comunitário ". 
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Estes três acórdãos são a prova de que o Tribunal de Justiça mudou 

completamente de opinião sobre a sua jurisprudência inicial e incumbiu-se da 

missão de velar pelo respeito dos direitos fundamentais invocando, sucessivamente, 

os princípios gerais do direito comunitário, as tradições constitucionais comuns aos 

Estados membros e os instrumentos internacionais de protecção dos direitos do 

homem. Desenvolveu, assim, progressivamente, uma jurisprudência constante 

para o futuro garantindo os direitos fundamentais dos quais é conveniente analisar 

as modalidades. 

6. As modalidades da protecção dos direitos fundamentais no seio da União 

Europeia 

Perante o silêncio dos Tratados no que respeita à protecção dos direitos 

fundamentais, ou pelo menos perante a ausência de um vínculo jurídico criado 

pelos Tratados entre a acção comunitária e qualquer texto de protecção dos 

direitos fundamentais, o T JCE foi progressivamente preenchendo esse " vazio 

jurídico". 

A protecção dos direitos fundamentais no seio da União Europeia é, por 

conseguinte, uma protecção jurisprudencial o que suscita a problemática do 

estatut(} dos instrumentos de referência sobre os quais se apoia o T JCE na ordem 

jurídica comunitária. · 

6.1. Uma protecção jurisprudencial 

É na qualidade de princípios gerais de direito que os direitos garantidos 

pelos múltiplos instrumentos de protecção dos direitos fundamentais são 

protegidos pelo T JCE. 
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" O Tribunal de Justiça garante o respeito dos direitos na interpretação e 

aplicação do presente Tratado " ( ex-artigo 164. o e actual artigo 220. 0 ): este artigo 

do Tratado, pelo seu carácter geral, confere ao Tribunal de Justiça uma margem 

de manobra considerável no seu papel de garante do direito. Assim, o Tribunal foi 

podendo preencher as lacunas do Tratado em matéria de protecção dos direitos 

fundamentais. Para tanto, utilizou o método dos princípios gerais de direito. 

Os princípios gerais de direito são princípios de direito não escrito cuja 

existência é revelada pelos órgãos jurisdicionais. Estes princípios devem ser 

distintos dos métodos de interpretação do Tribunal, dos princípios fundamentais 

do direito comunitário e do direito consuetudinário. Constituem a principal fonte 

de direito não escrito do sistema comunitário. São, por isso, princípios que o 

Tribunal "liberta" à medida dos acórdãos que produz na interpretação e aplicação 

do direito comunitário. 

De um modo geral, os princípios gerais de direito são inerentes à prática 

jurispmdenciaL Efectivamente, todo o sistema jurídico por mais perfeccionista que 

seja não se pode bastar na resposta a todas as interrogações com que se deparam 

as jurisdições. Como tal, o sistema comunitário - inicialmente restringido ao 

domínio económico - não podia deixar de recorrer aos princípios gerais do direito. 

Não se poderiam, contudo, deixar de apontar os problemas levantados por 

esta técnica. A doutrina está de acordo em reconhecer que os princípios gerais 

constituem uma fonte autónoma de direito: porém, eles só existem por intermédio 

do juiz, o que suscita o problema do papel que lhe compete: será que o juiz só 

aplica o direito ou é um criador de direito? É, geralmente, aceite que os princípios 

gerais existem e que o juiz, de algum modo, se limita a dar-lhes luz, o que constitui 

uma forma de resolução do problema. Todavia, é necessário sublinhar que esta 

resolução do problema é teórica: na prática o juiz é quem dá força jurídica aos 

princípios gerais do direito e pode, nesse aspecto, ser considerado como criador de 

direito. 
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De qualquer forma, o Tribunal de Justiça, confrontado com interrogações 

para as quais o direito comunitário não tem qualquer resposta, tem 

necessariamente recorrido aos princípios gerais de direito. E, assim, integrou, a 

protecção dos direitos fundamentais na ordem jurídica comunitária, cujo silêncio 

sobre este assunto constituía indubitavelmente uma lacuna, correndo-se o risco de 

levar a uma denegação da justiça. 

Os princípios gerais do direito dizem respeito tanto à protecção dos direitos 

fundamentais como a qualquer outro domínio, desde que seja deliberado pelo 

Tribunal. Convém, pois, mostrar como é que o Tribunal utilizou os princípios 

gerais do direito para assegurar uma protecção efectiva dos direitos fundamentais. 

A ampla competência que é conferida ao T JCE pelo artigo 220. o ( ex-artigo 

164. o ) permitiu-lhe utilizar numerosos princípios gerais de direito que constituem 

a riqueza da protecção jurisprudencial dos direitos fundamentais. 

Os advogados gerais depressa se aperceberam do carácter essencial dos 

princípios gerais de direito para a ordem jurídica comunitária: desde o Ac. 

Comptoirs de vente de Charbon de la Ruhr, de 12 de Fevereiro de 1960, que o 

advogado geral Lagrange propôs ao Tribunal preencher esta lacuna do direito 

comunitário recorrendo aos princípios gerais de direito. 

Deste modo, este advogado geral antecipou a futura jurisprudência do 

Tribunal que iria fazer grande uso dos princípios gerais de direito, tirados de 

diversas origens. O Acórdão de princípio foi o supra referido Ac. Stauder, de 12 de 

Novembro de 1969 (147), onde o Tribunal referiu que os direitos fundamentais do 

indivíduo estão incluídos "nos princípios gerais de direito comunitário " 

(147) V. supra p. 110 
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Os Acórdãos posteriores fizeram, ainda, maior referência aos princípios 

gerais de direito e, assim, graças a esta técnica o T JCE transpôs para o sistema 

comunitário princípios tomados de empréstimo a outras ordens jurídicas. 

Com efeito, entre os princípios gerais de direito revelados pelo Tribunal é 

preciso sublinhar, em primeiro lugar, os princípios inerentes a todos os sistemas 

jurídicos que constituem uma Comunidade de direito. Tratam-se dos princípios 

gerais ligados à ideia de legalidade, os princípios gerais de processo, o princípio da 

segurança jurídica (principalmente o princípio da não retroactividade). 

Assim, no que respeita ao princípio da não retroactividade o Tribunal teve 

oportunidade de o afirmar enquanto princípio geral de direito no seu Ac. Bauch, 

de 15 de Fevereiro de 1978: "de acordo com um princípio geralmente reconhecido, 

as leis modificadoras de uma disposição legislativa aplicam-se, salvo derrogação, aos 

efeitos futuros de situações nascidas sob a denominação da lei antiga ". 

Em segundo lugar, encontram-se os princípios gerais que o Tribunal emite 

a partir da natureza da Comunidade. Mas, considerando a natureza da 

Comunidade - de início exclusivamente económica - estes princípios gerais não 

constituem uma fonte determinante da protecção comunitária dos direitos 

fundamentais. 

Todavia, é necessário sublinhar que o TJCE tem, por vezes, alargado certas 

disposições dos Tratados graças à técnica dos princípios gerais de modo a 

assegurar a garantia dos direitos fundamentais. 

É, por exemplo, o caso do Ac. Defrenne III, de 15 de Junho de 1978 (149), 

onde o Tribunal afirma que para além do artigo 119.0
- que assenta apenas sobre a 

igualdade de remuneração entre homens e mulheres -, o princípio da igualdade 

entre homem e mulher faz parte dos direitos fundamentais, garantindo o Tribunal 

(149) TJCE, 15/6178, Proc.o 49177, caso Defrenne/Sabena fi. 
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o seu respeito. 

Por fim - e isto interessa sobremaneira no que diz respeito aos direitos 

fundamentais -, encontram-se os princípios gerais comuns aos direitos nacionais 

dos Estados membros e os instrumentos de protecção internacional dos direitos do 

homem, nos quais o Tribunal se inspira na sua elaboração de um sistema 

pretoriano de protecção de direitos fundamentais. 

Também, o T JCE na sua elaboração do sistema de protecção dos direitos 

fundamentais julgou oportuno inspirar-se nas tradições constitucionais dos 

Estados membros, embora o então artigo 215. o parecesse evitá-lo, 

particularmente no domínio da responsabilidade extracontratual da Comunidade: 

"Em matéria de responsabilidade extracontratual, a Comunidade deve indemnizar, de 

acordo com os princípios gerais comuns aos direitos dos Estados membros, os danos 

provocados pelas suas Instituições ou pelos seus agentes no exercício das suas 

funções". 

Assim, o recurso aos princípios gerais comuns dos direitos dos Estados 

membros foi generalizado pelo Tribunal a todos os domínios do direito 

comunitário a partir do já citado Ac. lntemationale Handelgesellschaft, de 17 de 

Fevereiro de 1970 (150). 

O Tribunal tomou nota das críticas emitidas pelos Estados membros e 

afirmou não· ·poder manter medidas incompatíveis com os direitos fundamentais, 

conforme se encontram garantidos pelas Constituições daqueles Estados. 

Com efeito, o Tribunal procedeu a um exame comparativo das garantias 

oferecidas pelas Constituições dos Estados membros em matéria de direitos 

fundamentais procurando disposições nas quais se pudesse apoiar para a 

protecção desses mesmos direitos. 

(150) V. supra p. 110 

119 



A dinâmica dos direitos fundamentais na União Europeia 

Na verdade, o TJCE não generalizou a formula do artigo 215.0 
- que faz 

referência aos princípios "comuns" aos Estados membros - procurando, antes, 

uma protecção máxima dos direitos: de facto, não é necessário que todos os 

Estados membros reconheçam um dado direito para que se possa garantir a sua 

aplicação: os direitos garantidos não constituem, assim, o mínimo denominador 

comum dos direitos garantidos pelas Constituições nacionais, mas uma espécie de 

critério óptimo dos direitos fundamentais. 

Assim, esta jurisprudência foi progressivamente ao ponto de garantir um 

direito que só o é para um Estado membro. Com efeito, no Ac. Vloebergs, de 9 de 

Julho de 1961 (151), o TJCE apoiou-se num princípio de direito alemão para 

suprir a lacuna normativa das Comunidades relativamente ao regime da sua 

responsabilidade extracontratual no caso da legislação económica. 

Em conformidade com o direito alemão a supra referida lacuna define-se 

pela " violação suficientemente caracterizada de uma regra superior de direito 

protegendo os particulares ". E o mesmo se passa com os princípios da segurança 

jurídica, da proporcionalidade ou, ainda, confiança legítima, todos eles tomados de 

empréstimo do direito alemão. 

Parece, pois, que o T JCE procura os princípios melhor adaptados à ordem 

jurídica comunitária, graças a uma obra de criação e de comparação, embora com 

respeito pelas tradições constitucionais dos Estados membros e pelos instrumentos 

internacionais nos quais esses Estados participaram ou aos quais aderiram (152). 

Nesta perspectiva - da mesma forma como adquiriu consciência da 

necessidade de ter em consideração as Constituições dos Estados membros - o 

Tribunal empenhou-se, progressivamente, em referenciar os instrumentos 

internacionais de protecção dos direitos fundamentais, designadamente a 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

(151) TJCE, Acórdão de 9 de Julho de 1961, caso Vloebergs. 
(152) Cfr. Acórdão de 2 de Junho de 1977, caso Kampffmeyer. 
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Relativamente a estes instrumentos, os Estados membros ratificaram, 

nomeadamente, as Convenções Internacionais do Trabalho, os Pactos das Nações 

Unidas sobre os Direitos Civis e Políticos e sobre os Direitos Económicos Sociais e 

Culturais, as Convenções sobre os Refugiados e o Direito de Asilo e a Carta Social Europeia. 

No entanto, a principal fonte de referência do TJCE em matéria dos 

direitos fundamentais é seguramente - e em paralelo com as Constituições 

nacionais- a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

Assim, o Ac. Rutili (153) refere expressamente os artigos 8. o a 11. o daquela 

Convenção (154). Na prática, tratava-se da interdição de residência de um 

emigrante italiano em certos departamentos franceses, com base nas reservas de 

ordem pública previstas no Tratado. Foram precisamente essas reservas que 

constituíram objecto de um controlo pelo Tribunal que considerou que a decisão 

francesa era incompatível com os direitos fundamentais, conforme se encontram 

garantidos pelos artigos 8.0
, 9.0

, 10.0 e 11.0 da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem. 

A partir deste Acórdão a referência à Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem começou a ser uma constante na jurisprudência comunitária. 

6.2. O estatuto dos instrumentos de protecção dos direitos fundamentais na 

ordem jurídica coltUlnitária 

Os instrumentos de protecção dos direitos fundamentais constituem apenas 

uma fonte de inspiração para a jurisprudência comunitária: como tal não se pode 

afirmar a existência de nenhum vínculo jurídico entre a União e esses 

instrumentos. 

(153) TJCE, 28/10175, Proc. o 36175, caso Rutili, Colectânea de Jurisprudência, Edição especial 
portuguesa 1975, p. 00415. 
(154) Este Acórdão é tanto mais significativo quanto garante o controlo não apenas da 
conformidade das normas comunitárias com os direitos fundamentais, mas também da 
conformidade das medidas de ordem pública nacionais, tomadas no quadro do direito comunitário, 
com os aqueles direitos. 
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A particular posição ocupada pela Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem, em relação a outros instrumentos internacionais de protecção dos direitos 

fundamentais na jurisprudência comunitária, compreende-se na medida em que, 

por um lado, a Convenção constitui uma lista de direitos fundamentais aos quais o 

TJCE se pode reportar, e, por outro lado, na medida em que todos os Estados 

membros a ratificaram. 

Efectivamente, o Tribunal refere-se frequentemente a artigos da Convenção 

(155). No já referido Ac. Rutili (156), o Tribunal declarou que as limitações 

comunitárias aplicadas aos Estados membros se apresentam como a manifestação 

de um princípio mais geral, consagrado pelos artigos 8.0
, 9.0

, 10.0 e 11.0 da 

Convenção de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais, e no artigo 2. o do Protocolo o. o 4 daquela Convenção. 

Confortado e encorajado com a obra que empreendeu o T JCE foi-se 

referindo, cada vez mais, à Convenção Europeia dos Direitos do Homem até 

afirmar no Ac. Hoechst, de 21 de Setembro de 1989 (157) que a Convenção ííse 

reveste de um significado particular". 

Contudo, ao longo da sua jurisprudência o Tribunal utilizou várias 

fórmulas para qualificar o lugar dos instrumentos de protecção dos direitos 

fundamentais, quer se tratasse da Convenção Europeia dos Direitos do Homem ou 

das Constituições dos Estados membros, ou mesmo, ainda, de outros instrumentos 

internacionais de protecção dos direitos fundamentais. 

(155) E, contudo, interessante notar que o Tribunal se inspira, igualmente, nas actividades do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. 
(156) V. supra p. 119. 
(157) Esta referência à Convenção e aos seus métodos constitui uma constante na jurisprudência 
comunitária, desde os anos 1970 até aos nossos dias. Quer estejam implícitas ou explícitas, as 
referências do TJCE à Convenção sustentam, de facto, um sistema pretoriano de protecção dos 
direitos fundamentais no seio da União Europeia. 
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Assim, é possível encontrar formulações diversas ao longo da 

jurisprudência do T JCE sem, contudo, alguma vez o Tribunal se ter vinculado 

juridicamente a qualquer instrumento de protecção dos direitos fundamentais. É, 

aliás, por essa razão que se pode afirmar não existir um vínculo jurídico entre a 

União Europeia e um texto de protecção dos direitos fundamentais, o que nem 

sempre foi reconhecido pela doutrina. 

Com efeito, a fórmula mais comum na jurisprudência do Tribunal consiste 

na afirmação da necessidade de "ter em consideração'' as Constituições dos Estados 

membros e outros instrumentos de protecção dos direitos fundamentais. Ora, "ter 

em consideração" não significa estar vinculado ! 

Relativamente ao lugar ocupado pelas Constituições dos Estados membros 

na jurisprudência comunitária compreende-se que o Tribunal não se considere 

obrigado a respeitar todas as disposições de protecção dos direitos fundamentais 

de cada Constituição nacional já que, nesse caso, a acção comunitária, poderia, por 

vezes ficar bloqueada. Em consequência o Tribunal procede a um trabalho de 

selecção e de adaptação das normas nacionais à ordem comunitária. 

Em relação à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, certos autores 

sustentaram- com apoio no Ac. lnternational Fruit Company, de 12 de Dezembro 

de 1973 (158) - que a Convenção unia a Comunidade já que foi no Ac. 

International Fruit Company que o Tribunal fundamentou implicitamente a ligação 

da Comunidade aos acordos do GATT. 

Na prática tratava-se de um recurso prejudicial, com base no então artigo 

177. o (159), que tratava da compatibilidade de certos regulamentos da Comissão 

Europeia com o artigo XI do GATT. 

(158) TJCE 12/12/72, Procs. Apensos 21/72 e 24n2, caso. International Fruit Company, Colectânea 
de Jurisprudência, Edição especial portuguesa 1972, p. 00407. 
(159) Actual art. o 234. o 
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O GATT foi ratificado por todos os Estados membros da CEE ainda antes 

do nascimento desta. No caso, foi perguntado ao Tribunal se a Comunidade estava 

vinculada pelo Tratado GATT, tendo o Tribunal respondido afirmativamente a 

esta questão prévia com fundamento no seguinte: os Estados membros fazendo 

parte do GATT já antes da entrada em vigor do TCEE não podiam libertar-se das 

suas obrigações relativamente a países terceiros, em virtude das transferências de 

competências que efectuaram para as instâncias comunitárias, encontrando-se o 

fundamento jurídico deste argumento no então artigo 234.0
, n.0 1 (160) do TCEE. 

Assim, tendo a Comunidade recebido competências em matéria de política 

tarifária e comercial, encontra-se juridicamente vinculada ao Tratado GATT. 

Foi, aliás, com um raciocínio semelhante que se tentou demonstrar que a 

Comunidade se encontrava juridicamente vinculada à Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem. 

Assim, as conclusões que o Tribunal extraiu no Ac. lntemational Fruit 

Company no que respeita ao GATT (161) poderiam, também, servir relativamente 

à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, pelo que houve autores que 

defenderam que aquele mesmo Acórdão poderia sustentar a tese segundo a qual 

o Tribunal consideraria que a Convenção Europeia dos Direitos do Homem faria 

parte integrante do direito comunitário que a Autoridade comunitária se 

comprometeu a respeitar. 

Tratam-se, contudo, de duas configurações diferentes! 

Na verdade existem vários pontos de divergência entre as duas situações 

que merecem ser sublinhados. 

(160) Actual art.0 307.0 

(161) V. supra p. 121 
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Em primeiro lugar- contrariamente ao GATT- a Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem não congregava todos os Estados membros antes da entrada 

em vigor do Tratado de Roma (162). 

Além disso, tratando-se do campo de aplicação do GATT os Estados 

membros tinham efectivamente transferido competências para a CEE, enquanto 

que em matéria de protecção dos direitos fundamentais não foi feita qualquer 

transferência de competências para as instâncias comunitárias. É, contudo, 

verdade que actualmente este argumento merece ser suavizado na medida em que 

o Tratado da União Europeia confere competências à União relativamente a certos 

direitos fundamentais. Sem embargo, os Estados continuam a garantir a protecção 

dos direitos fundamentais relativamente à sua própria legislação. 

Mas, também, relativamente, ao ex-artigo 234.0 (163) não se afigura possível 

poder afirmar que ele obriga a Comunidade a respeitar a Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem. Na verdade, de acordo com aquele artigo, a criação da 

Comunidade não deve ter como resultado libertar os Estados de compromissos 

internacionais que anteriormente hajam assumido. 

Houve, ainda, autores que se apoiaram num outro raciocínio para tentar 

afirmar que a Comunidade estava vinculada à CEDH: de facto, de acordo com 

estes autores, tendo os Estados membros ratificado a Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem, esta ficou implicitamente oponível às Comunidades. Contudo, 

esta concepção - próxima, aliás, da anterior - não mereceu a adesão do Tribunal. 

Finalmente, se hoje todos os Estados membros ratificaram a Convenção, 

certamente, cada um emitiu as suas reservas; além de que nem todos os Protocolos 

foram assinados por todos os Estados. 

(152) A propósito não nos devemos esquecer que a França só ratificou a CEDH em 1974. 
(163) Actua) art.0 307.0 
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É, pois, evidente, que a Comunidade não pode ser considerada como 

vinculada à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

Como tal, a afirmação de que a CEDH constitui apenas uma referência, 

entre outras, parece corresponder à situação mais plausível. 

Os direitos garantidos pela Convenção fazem parte do direito comunitário 

enquanto princípios gerais de direito que o Tribunal se compromete a respeitar em 

função das exigências do direito comunitário, de acordo, aliás, com o Ac. Hauer 

(164), segundo o qual os direitos fundamentais fazem parte integrante dos 

princípios gerais de direito aos quais o Tribunal garante o respeito. 

O Tribunal de Justiça é, assim, livre de interpretar a Convenção - ou 

qualquer outro instrumento de garantia dos direitos fundamentais- de forma mais 

ampla ou mais restrita, em função do interesse comunitário. 

Como tal, os direitos fundamentais estão protegidos na ordem jurídica 

comunitária por intermédio do Tribunal de Justiça, mas este não aplica a 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem, nem qualquer outro instrumento de 

protecção dos direitos fundamentais: inspira-se neles! 

Não obstante, a verdade é que os direitos fundamentais são comparados 

com o direito comunitário e com os seus objectivos. Contudo, nenhum texto de 

valor supra normativo que garanta os direitos fundamentais foi, ainda, integrado 

no direito comunitário. 

Assim, no já referido A c. Nold, de 14 de Maio de 197 4, o T JCE afirmou que 

os direitos reconhecidos estão longe de aparecerem como prerrogativas absolutas e 

que devem ser considerados em vista da função social dos bens e actividades 

protegidas. 

(164) TJCE 13/12n9, Proc,0 44!79, caso Hauer, Colectânea de Jurisprudência 1979, p. 03727. 
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Parece, pois, possível, afirmar que o Tribunal garante os direitos 

fundamentais em função do interesse geral comunitário. 

No também já referido Ac. Hauer, o Tribunal reconhece ao Conselho o 

direito de interditar temporariamente uma plantação nova de vinhas a fim de 

evitar o crescimento contínuo de excedentes e de permitir organizar uma política 

de estrutura visando favorecer as produções de elevada qualidade. Neste caso o 

direito de propriedade foi considerado como susceptível de ser limitado em função 

da preservação do interesse geral comunitário. Esta restrição está submetida ao 

princípio da proporcionalidade e não pode causar prejuízo à própria matéria do 

direito considerado. 

Supõe-se, pois, ser possível falar de uma protecção comunitária autónoma 

dos direitos fundamentais, cuja garantia apenas depende do Tribunal de Justiça, 

pelo que convém analisar as insuficiências da protecção actual dos direitos 

fundamentais no seio da União Europeia, com a eventual elaboração de um texto 

garantindo os direitos fundamentais a nível comunitário, de que, aliás, a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia bem poderá constituir uma excelente base! 

7. A problemática da adesão à Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

7.1. Observações introdutórias 

A problemática da adesão da então Comunidade Europeia à Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem foi amplamente debatida na década de 70, 

justamente na altura em que os Tribunais Constitucionais alemão e italiano 

manifestaram a sua reserva relativamente ao princípio da primazia do Direito 

Comunitário, devido à inexistência de um texto de referência sobre a protecção dos 

direitos fundamentais. 

(165) V. supra p. 124 
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Mas se a problemática deixou, contudo, de ser discutida, designadamente, 

devido à tarefa empreendedora do TJCE, ela foi, posteriormente, reposta a 

propósito da entrada em vigor do Tratado de Maastricht. 

Efectivamente, desde o anúncio da celebração de Conferências 

Intergovernamentais tendo em vista uma revisão dos Tratados que a Comissão 

solicitou, mais uma vez, ao Conselho a sua anuência em relação ao pedido de 

adesão da Comunidade à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, bem como 

um mandato que lhe permitisse negociar essa adesão (166). Todavia, a questão 

acabou por subsistir (167), uma vez que resultou, claramente, da referência feita 

aos direitos fundamentais no n.0 2 do artigo F (168) do Tratado de Maastricht que 

a CEDB não se encontrava integrada na ordem jurídica comunitária, o que, 

obviamente, continuou a provocar grande inquietude! 

Na verdade, se a protecção dos direitos fundamentais no seio da União 

Europeia tem vindo a conhecer um desenvolvimento assinalável nas últimas 

décadas, tal desenvolvimento não foi nem está isento de um evidente número de 

lacunas. 

Senão veja-se: se a maioria dos Estados democráticos dispõe de um texto 

escrito de protecção dos direitos fundamentais, a que tanto os cidadãos podem e 

devem referir-se, e que os Tribunais têm a obrigação de aplicar, não é esse, 

seguramente, o caso da União Europeia! E se é verdade que esta não é nem pode 

ser comparada a um Estado, nem, por isso, deixa de possuir uma ordem jurídica 

autónoma, cujas normas, aliás, se aplicam directamente ao indivíduo. 

(166) Cf. Comunicado de Imprensa CEE, de 31 de Outubro de 1990. 
(167) Cf. Comunicado da Comissão, de 19 de Novembro de 1990, e Resolução do Parlamento 
Europeu sobre a Constituição da União Europeia, votada em 10 de Fevereiro de 1994. 
(168) Com efeito, o n.o 2 do art.° F com referência aos direitos fundamentais consignava: "A União 
respeita os direitos fundamentais tal como os garante a Convenção Europeia de Salvaguarda dos 
Direitos do Homem e da Liberdades Fundamentais, assinada em Roma a 4 de Novembro de 1950, e tal 
como resultam das tradições constitucionais comuns aos Estados-membros, enquanto princípios gerais 
de direito comunitário". 
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É básica e justamente essa a razão porque - independentemente dos méritos 

que se possam e devam reconhecer à actividade do T JCE - tem sido energicamente 

criticada, pelos mais diversos sectores de opinião, uma protecção dos direitos 

fundamentais feita exclusivamente através da jurisprudência comunitária, e têm 

sido desenvolvidos argumentos favoráveis à incorporação de um texto vinculativo 

da protecção dos direitos fundamentais no próprio Tratado. 

7.1. Os inconvenientes de uma protecção exclusivamente jurisprudencial 

As críticas a uma protecção exclusivamente jurisprudencial referem-se, 

fundamentalmente, à sua insuficiência e, também, aos problemas jurídicos que 

pode suscitar. 

Com efeito, uma protecção dos direitos fundamentais concebida unicamente 

através da jurisprudência é muitas vezes criticada por representar uma 

intervenção a posteriori, e pelo facto de constituir um mecanismo incompleto de 

protecção desses mesmos direitos. 

Certamente que o TJCE diligenciou no sentido de maximizar a protecção 

dos direitos fundamentais reconhecendo e afirmando direitos garantidos quer 

através de instrumentos internacionais quer através das Constituições dos Estados 

membros. 

Mas este método - no fundo de preenchimento das lacunas dos Tratados -

pode prestar-se a críticas, desde logo, porque se demonstrou, ainda, incapaz de 

garantir todos os direitos. 

É certo ser possível responder a essas críticas afirmando que os direitos 

fundamentais se encontram todos virtualmente garantidos, na medida em que o 

T JCE aceita controlar - no futuro e de forma constante - a conformidade dos 

actos comunitários com o respeito por tais direitos, e na medida em que refere, 

também, numerosos instrumentos de protecção desses direitos. 
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Só que o Tribunal deve adoptar um critério o mais flexível possível, no 

dizer de L. MARCOUX (169)! Com efeito, uma total submissão a todos os 

instrumentos de protecção dos direitos fundamentais, bem como às interpretações 

que lhes são atribuídas pelos órgãos jurisdicionais que os controlam, resultaria 

num provável prejuízo, ou, mesmo, numa negação, do princípio da unidade da 

aplicação e da autonomia do Direito Comunitário na ordem jurídica interna dos 

Estados membros (170), uma vez que, como é sabido, a aplicação do princípio da 

autonomia pressupõe a liberdade do T JCE interpretar o respeito pelos direitos 

fundamentais independentemente de quaisquer outros órgãos jurisdicionais, tanto 

nacionais como internacionais. Nesta perspectiva é, pois, evidente que o Tribunal 

não se encontra vinculado pela CEDH nem por qualquer outro instrumento de 

protecção dos direitos fundamentais! 

Com efeito, ao efectuar todo um trabalho de selecção e adaptação dos 

diferentes direitos fundamentais ao Direito Comunitário, o T JCE, porque, em 

verdade, ainda não se pronunciou sobre esses direitos, não pode saber, em 

consequência - nem dar a saber -, como os irá interpretar! Assim, uma protecção 

dos direitos fundamentais com uma intervenção unicamente a posteriori, provoca 

que certos autores não considerem satisfatório, de todo, semelhante processo de 

protecção. 

O raciocínio é, de resto, elementar: nem o juiz nem o cidadão dispõem de 

um texto legal de referência. Assim, no que se refere ao juiz, é natural que 

subsistam algumas dúvidas sobre a amplitude de um direito que ainda não se 

encontra devidamente definido, sendo a inexistência desse texto de referência -

apto e capaz de lhe servir de alicerce e onde, de facto, ele juiz se possa apoiar -

motivo de apreensão quanto a uma eventual violação dos direitos fundamentais; 

por outro lado, em relação ao cidadão acontece algo de semelhante, no sentido em 

(169) Cf. L. MARCOUX, Le concept de droits fondamentaux dans la Communauté Économique 
Européenne, RIDC, 1983, p. 722 
(170) Cf. N. FOSTER, The European Court of Justice and the European Convention for the 
protection of Human Rights, HRL.J, 1987, pp. 245 ss. 
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que se este reclama um direito ainda não convenientemente protegido pelo 

Tribunal, poderá ficar sem saber exactamente como proceder relativamente à 

condução de um processo que o poderá privar de um determinado direito (171 ). 

Trata-se, de algum modo, de uma questão de previsibilidade! De facto, um 

texto de protecção dos direitos fundamentais integrado no Direito Comunitário, 

permitiria ao cidadão encontrar um inelutável fundamento para os valores 

jurídicos mais essenciais respeitantes a esses direitos consignados nas disposições 

desse texto. 

Não se considerando, porém, o Tribunal vinculado por nenhum 

instrumento de protecção dos direitos fundamentais, pode e deve ser colocada a 

questão como pertinente. 

A este propósito, J. P. JACQUÉ defende - e bem! - que em matéria de 

direitos fundamentais não é condigna a simples existência de um "mínimo" (172), o 

qual seria manifestamente insuficiente e insatisfatório. Todavia, semelhante 

apreciação pode demonstrar-se algo severa e, sobretudo, não consensual quando 

confrontada com as reiteradas posições do TJCE que tem repetido não admitir a 

existência de actos comunitários contrários aos direitos fundamentais, sendo, por 

isso, reduzido o risco de infracção ou violação dos mesmos. 

Assim, a referida protecção dos direitos fundamentais com uma intervenção 

unicamente a posteriori, acaba por reclamar uma outra moderação e uma maior 

concretização. Na verdade, encontrando-se todos os direitos fundamentais 

garantidos nas Constituições nacionais dos Estados membros e pela CEDH, eles 

encontram-se, também, virtualmente garantidos pelo T JCE, perdendo fundamento 

a problemática do texto de referência. Como tal, a questão que se coloca não é 

(171) Cf. Boletim das Comunidades Europeias, n.0 2170, e Comunicado da Comissão relativamente 
à adesão da Comunidade à Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e 
Liberdades Fundamentais, de 19 de Novembro de 1990. 
(172) Cf. J. P. JACQUÉ, Cour Européenne des Droits de I 'Homme, in Mélanges en hommage à J. 
BOULOUIS: L 'Europe et le droit, Dalloz, 1991. 
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tanto a do princípio da garantia dos direitos fundamentais - assegurado pelo 

TJCE- mas a da interpretação dada pelo Tribunal a um determinado direito. Por 

outras palavras, a dificuldade a sublinhar diz respeito à eventual divergência de 

interpretação de um mesmo direito, consoante essa interpretação seja feita pelo 

Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, por um lado, ou pelo Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem, por outro lado. 

Aliás, nos Acórdãos Frontini e Consorts, de 27 de Dezembro de 1974, o 

Tribunal Constitucional italiano proferiu uma reserva sobre a primado do Direito 

Comunitário relativamente à inexistência de um texto de protecção dos direitos 

fundamentais, afirmando, contudo, como altamente improvável a eventualidade de 

uma violação dos direitos fundamentais na ordem jurídica comunitária. 

Repare-se que o Tribunal Constitucional italiano vertia, assim, a crítica 

como bastante relativa, sobretudo, numa altura em que o TJCE se encontrava, 

ainda, no limiar dos seus trabalhos no que concerne à protecção dos direitos 

fundamentais. 

Ficava, portanto, reconhecida a pretensão do T JCE em assegurar uma 

protecção adequada dos direitos fundamentais na ordem jurídica comunitária! 

Não obstante, é possível tecer uma outra crítica relativa à protecção a 

posteriori dos direitos fundamentais: concerne à primordial posição que o juiz 

ocupa, uma vez que é dele que depende inteiramente essa protecção. 

Na verdade, só ele juiz possui os poderes necessários para afirmar a 

garantia deste ou daquele direito fundamental pelo Direito Comunitário, pelo que 

sem ele essa protecção não poderia ser desenvolvida. 
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As referências feitas aos direitos fundamentais pelo Acto Único Europeu, 

em 1986 (173), e, posteriormente, pelo Tratado da União Europeia (174), limitam-se 

a constatar, a aprovar e a encorajar a protecção "pretoriana" dos direitos 

fundamentais. 

Ora, tem sido, justamente, o Parlamento Europeu que tem denunciado 

semelhante situação, fazendo notar uma ausência de legitimidade democrática e a 

urgência em dotar a União Europeia de um texto vinculativo de garantia dos 

direitos fundamentais, o qual deveria ser votado pelo mesmo Parlamento Europeu, 

e serviria de referência quer às instituições comunitárias quer aos próprios 

cidadãos. 

Esta crítica não deve, contudo, recair sobre a técnica de protecção, mas 

sobre o fundamento da protecção dos direitos fundamentais no seio da União. Com 

efeito, não se pode criticar o sistema comunitário relativamente à técnica de 

protecção, uma vez que - como em qualquer outro sistema jurídico - é, 

efectivamente, ao juiz a quem compete o controlo do respeito pelos direitos 

fundamentais; em compensação, já se torna contestável que a protecção dos 

direitos fundamentais seja unicamente estabelecida com base na vontade inicial do 

juiz! 

Em todo o caso, ainda que possa ser lamentável que o único fundamento de 

protecção dos direitos fundamentais seja a jurisprudência do T JCE, convém ter 

presente que o Tribunal apenas intervém para preencher as lacunas do Tratado 

nesta matéria, e que os direitos em causa se encontram reconhecidos e protegidos 

para o futuro. 

(173) V. o Preâmbulo do AUE. 
(174) V., em particular, o artigo F do TUE. 

133 



A dinâmica dos direitos fundamentais na União Europeia 

Efectivamente, o dever do indivíduo é respeitar os actos normativos 

comunitários da mesma maneira como respeita as leis nacionais, embora seja 

sabido que os mecanismos de controlo da União Europeia se demonstram menos 

perfeitos ou aperfeiçoados do que o que lhes é facultado pelos Estados membros! 

Os Estados membros - que ratificaram todos a Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem - possuem diversos níveis de protecção dos direitos 

fundamentais, independentemente de terem, ou não, incorporado a Convenção no 

seu direito interno (175). 

Assim, após os Estados membros terem incorporado a CEDH nos 

respectivos direitos internos, qualquer cidadão que se sinta lesado num direito 

garantido pela Convenção, deve primeiro recorrer à jurisdição interna do seu 

Estado membro (176). Consequentemente, o primeiro controlo do respeito dos 

direitos fundamentais é realizada a nível nacional, e apenas no caso do interessado 

não se conformar com a decisão proferida pelo juiz nacional poderá, então, 

recorrer à Comissão Europeia dos Direitos do Homem, a fim de que esta proceda à 

reapreciação - ou a um segundo nível de controlo - do respeito dos direitos em 

causa. 

(175) Apenas a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido não incorporaram a CEDH nos respectivos 
direitos internos, o que significa que o indivíduo não pode tirar partido da Convenção perante as 
jurisdições nacionais. No entanto, estas jurisdições baseiam-se em outros textos para proteger os 
direitos fundamentais, como, por exemplo, o Habeas Corpus na Grã-Bretanha. 
(176) Com efeito, segundo o artigo 26.0 da CEDH, a Comissão Europeia dos Direitos do Homem 
apenas pode servir de recurso após terem sido esgotadas as vias de recurso interno. 
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Corolário da anterior, a segunda imperfeição encontra-se relacionada com 

a inexistência de um controlo "externo" referente aos acórdãos proferidos pelo 

TJCE (177). Todavia, é possível evocar o facto de o TJCE, do mesmo modo que o 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, ser uma jurisdição internacional, e, 

como tal, dever estar sujeito a um controlo idêntico ao deste último, o qual, em 

verdade, não se encontra sujeito a controlo algum! 

Acontece, porém, que os dois Tribunais não são comparáveis! Enquanto o 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem controla unicamente o respeito dos 

direitos fundamentais por parte dos Estados membros da CEDH, já o TJCE é o 

órgão jurídico de uma Comunidade criadora de Direito, independentemente dos 

seus Estados membros. 

(177) O que toma susceptível de admitir que o próprio TJCE garanta de um modo, por vezes, 
menos amplo os direitos fundamentais enumerados pela CEDH - Cf. V. H. SCHERMERS, The 
European ComiiUlnity bound by fundamental human rights, CMLR, 1990, p. 290. 
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7.3. Argumentos a favor de um texto vinculativo da protecção dos direitos 

fundamentais 

A incorporação de um texto de garantia ou protecção dos direitos 

fundamentais na ordem jurídica comunitária traz à colação os argumentos em que 

se alicercem ou se fundamentem essa incorporação (178). 

Tratava-se de assegurar uma melhor protecção dos direitos fundamentais 

dos cidadãos, por um lado; e, por outro lado, de dissimular as lacunas resultantes 

de uma protecção exclusivamente jurisprudencial. 

A adopção por um Parlamento eleito de uma Declaração comunitária de 

direitos fundamentais era considerada como a solução mais satisfatória para o 

frequentemente denunciado "déficit" democrático da Comunidade. Deste modo, a 

protecção dos direitos fundamentais não continuaria na dependência exclusiva da 

"boa vontade" do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, mas de um 

texto votado pelos representantes dos cidadãos dos Estados membros, o qual 

constituiria, também, uma fonte de estabilidade e de segurança jurídica. 

Concertava-se, assim, a priori a legitimidade democrática da própria 

construção comunitária; além disso, tratava-se de asseverar a personalidade 

jurídica internacional e a dimensão política da Comunidade - então somente 

económica - de forma a "ganhar" para a "causa" comunitária a adesão da opinião 

pública. 

As propostas e o debate no sentido da almejada Declaração comunitária de 

direitos fundamentais renovou-se com o Tratado de Maastricht que suprimiu o 

adjectivo "económica", alterando, assim, a designação para Comunidade 

Europeia. Esta "transformação" dimanou do alargamento das competências 

comunitárias a diversos domínios, não obstante a afirmação do princípio da 

(178) A argumentação a favor da incorporação de um texto de garantia dos direitos fundamentais 
no Direito Comunitário, data do início da década de 70. 
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subsidiariedade (179) evidenciar uma limitação de extensões inúteis de 

competências. 

Com efeito, se o Tratado de Maastricht conferiu novas competências à 

Comunidade em domínios muito variados cujo âmbito ultrapassou largamente o 

simples domínio económico (180) e, nessa medida, provocou, também, um 

recrudescimento do interesse na adopção de um texto de garantia dos direitos 

fundamentais. 

Relativamente ao aprofundamento dos domínios da acção comunitária 

cabe, sobretudo, realçar a vontade de aprofundar a Política Social da Comunidade 

(181 ). Outros domínios das competências comunitárias foram, igualmente, 

aprofundados, como a industria (182), a investigação e desenvolvimento 

tecnológico (183), e o ambiente (184). 

Por outro lado, as competências europeias foram alargadas principalmente 

nos domínios da educação (185), da formação profissional (186), da cultura (187), 

da saúde pública (188), da protecção dos consumidores (189), e das redes 

transeuropeias (190). 

(179) Segundo o qual unos domínios que não sejam das suas atribuições exclusivas, a Comunidade 
intervém apenas, de acordo com o princípio da subsidiariedmle, se e na medida em que os objectivos da 
acção encarada não possam ser suficientemente realizados pelos Estados-membros, e possam pois, 
devido à dimensão ou aos efeitos da acção prevista, ser melhor alcançados ao nível comunitário" ( ex
artigo 3.0 -B, actual artigo 5.0 do TCE ). 
(180) Para além do alargamento de competências atribuídas anteriormente pelo Acto Único 
Europeu, com o Tratado de Maastricht novos campos de competência foram "abertos" à acção 
comunitária. 
(181) V. Protocolo relativo à Política Social, a que vem anexo um Acordo celebrado entre os 
Estados membros da Comunidade Europeia, com excepção do Reino Unido da Grã-Bretanba e da 
Irlanda do Norte, a que vêm juntas duas Declarações. 
(182) Ex-artigo 130.0

, actual artigo 157.0 

(183) Ex-artigos 130.0 -F a 130.0 -P, actuais artigos 163.0 a 173.0 

(184) EI-artigos 130.0 -R a 130.0 -T, actuais artigos 174.0
, 175.0 e 176.0 

(185) Ex-artigo 126.0
, actual artigo 149.0 

(186) Ex-artigo 127.0
, actual artigo 150.0 

(187) Ex-artigo 128.0
, actual artigo 151.0 

(188) Ex-artigo 129. o, actual artigo 152. o 

(189) Ex-artigo 129.0 -A, actual artigo 153.0 

(190) Ex-artigos 129.0 -B, 129.0 -C e 129.0 -D, actuais artigos 154.0
, 155.0 e 156.0

, respectivamente. 
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Ora, ainda que em tais domínios a Comunidade muitas vezes apenas 

possuísse uma competência subsidiaria, semelhantes competências não eram 

invulneráveis à necessidade de protecção dos direitos fundamentais do indivíduo, 

atendendo, sobretudo, à natural tendência da dinâmica comunitária, quer para 

englobar um maior número de competências quer para progressivamente alargar 

a sua acção nesses domínios (191). 

Exceptuando a política de vistos - que era objecto de uma política comum 

no seio da Comunidade no quadro do ex-artigo 100.0 -C e do actual artigo 61.0 e 

seguintes, do TCE - a justiça e os assuntos internos ficavam na dependência da 

cooperação intergovernamental. 

O ex-artigo 100.0 -C do TCE estabelecia uma política comum de vistos de 

entrada na Comunidade relativamente a nacionais de países terceiros, não isenta 

de eventuais dificuldades. Com efeito, que recurso poderia ter um nacional de um 

país terceiro, membro da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, em 

consequência de uma medida comunitária? É óbvio que os actos praticados ao 

abrigo do ex-artigo 100.0-C do TCE não eram susceptíveis de interposição de 

recurso para os órgãos de Estrasburgo, em virtude da Comunidade não estar 

vinculada à CEDH (192); e, por outro lado, os nacionais de um país terceiro não 

residentes num Estado membro da Comunidade careciam - como carecem - de 

acesso ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, ficando, assim, 

"desarmados" perante as acções comuns dos Estados membros. 

(191) Para maiores desenvolvimentos, consultar o Relatório da Comissão Jurídica e dos Direitos 
dos Cidadãos sobre a Adesão da Comunidade à Convenção Europeia dos Direitos do Homem ( AJ-
0421/93) 
(192) V. supra p. 115. Os direitos garantidos pela Convenção fazem parte do direito comunitário 
enquanto princípios gerais de direito que o Tribunal se compromete a respeitar em função das 
exigências do direito comunitário, de acordo, aliás, com o Ac. Hauer, segundo o qual os direitos 
fundamentais fazem parte integrante dos princípios gerais de direito aos quais o Tribunal garante o 
respeito. 
O Tribunal de Justiça é, assim, livre de interpretar a Convenção- ou qualquer outro instrumento 
de garantia dos direitos fundamentais - de forma mais ampla ou mais restrita, em função do 
interesse comunitário. 
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E o mesmo é de dizer relativamente às medidas tomadas no quadro da 

cooperação intergovernamental! 

Com efeito, o artigo K.1 do Tratado de Maastricht - sob a epígrafe 

"Questões de interesse comum" - procedia à enumeração dos domínios nos quais 

os Estados membros concordaram em reforçar a sua cooperação no quadro da 

União. 

Trata-se, em primeiro lugar, da política de asilo, relativamente ao qual uma 

declaração anexa ao Tratado previa que o Conselho analisaria ''prioritariamente as 

questões respeitantes à política de asilo dos Estados membros, com o objectivo de 

adoptar, no início de 1993, uma acção comum destinada a harmonizar determinados 

aspectos desta, em função do programa de trabalho e do calendário constantes do 

relatório sobre o asilo, elaborado a pedido do Conselho Europeu do Luxemburgo de 

28 e 29 de Junho de 1991 ". 

Ora, reportando-se a supra referida previsão da declaração em causa ao 

início de 1993, e tendo o Tratado de Maastricht entrado em vigor em data 

posterior- 1 de Novembro de 1993 -, este assunto manteve-se na dependência da 

cooperação intergovernamental, até ser transferida com o Tratado de Amesterdão 

da cooperação nos· domínios da justiça e dos assuntos internos ( "terceiro pilar" ) 

para a dependência das regras comunitárias ( "primeiro pilar" ): participação de 

todas as instituições, controlo da legalidade pelo Tribunal de Justiça e 

instrumentos jurídicos eficazes (193). 

E com algumas "nuances", igual acontece com os restantes domínios 

enumerados no artigo K.1 do Tratado de Maastricht .. Para além da política de 

asilo, procede-se à comunitarização da política de vistos, das condições de autorizações 

(193) Com o intento de garantir o progressivo estabelecimento de um "espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça" no quadro comunitário foi previsto - a partir da entrada em vigor do 
Tratado - um período de cinco anos, durante o qual o Conselho continua a decidir por 
unanimidade. Findo esse período de cinco anos aplicar-se-ão os procedimentos em conformidade 
com o disposto no n.o 2 do artigo 67.0 do TUE. 
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de residência aos imigrantes e de algumas matérias de cooperação judiciária civil. 

Por seu turno, a cooperação - directa ou via EUROPOL - entre polícias e 

as demais autoridades competentes no que respeita aos casos de natureza criminal 

continuará na "órbita" intergovernamental, tal como a entreajuda judicial penal, o 

terrorismo, a criminalidade organizada, os crimes contra as pessoas e as crianças, 

o tráfico de drogas e de armas, a fraude e a corrupção internacionais. 

É assim fácil concluir pela existência de vínculos entre o sistema 

comunitário e os assuntos internos e judiciários, embora os direitos fundamentais 

garantidos pela União Europeia estejam, ainda, longe de possuírem um impacto 

possante, designadamente, no que atende aos nacionais de Estados terceiros não 

residentes no território de um Estado membro da União, quanto a actos 

comunitários que lhes digam directamente respeito e dos quais não possam 

recorrer perante as instâncias de Estrasburgo nem do Luxemburgo. 

Continua, pois, a ter plena actualidade a questão de saber a que texto de 

protecção dos direitos fundamentais deveria a União Europeia estar vinculada e 

qual a sua natureza. 

140 



A dinâmica dos direitos fundamentais na União Europeia 

8. O Conselho Europeu de Nice 

8.1. Conclusões da presidêncitL Resultados (194). 

O Conselho Europeu de Nice- reunido em 7, 8 e 9 de Dezembro de 2000-

teve como principais temas em debate, nomeadamente, a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia (195), a Conferência Intergovernamental (196), 

o alargamento (197), a Política Europeia Comum de Segurança e Defesa (198), um 

novo impulso para a Europa Económica e Social (199), a Europa dos cidadãos 

(200), e as relações externas (201 ). 

(194) Os documentos encontram-se disponíveis no sítio: http://europa.eu.int 
(195) O Conselho Europeu congratulou-se com a proclamação conjunta pelo Conselho, pelo 
Parlamento Europeu e pela Comissão, da Carta dos Direitos Fundamentais, que consagra num 
único texto os direitos civis, políticos, económicos, sociais e de sociedade até então expressos em 
diversas fontes internacionais, europeias ou nacionais. O Conselho Europeu manifestou o desejo 
que à Carta fosse dada a mais vasta divulgação possível junto dos cidadãos da União. De acordo 
com as Conclusões de Colónia, o alcance da Carta dos Direitos Fundamentais deverá ser 
posteriormente analisada. 
(196) A Conferência Intergovernamental, reunida ao nível dos Chefes de Estado e de Governo, 
chegou a acordo sobre o projecto de Tratado de Nice, com base nos textos constantes do documento 
SN 533/1/00 REV 1. 
O Tratado de Nice reforça a legitimidade, a eficácia e a aceitabilidade pública das instituições e 
permite reafirmar o firme empenhamento da União no processo de alargamento. O Conselho 
Europeu considerou que, a partir da data da entrada em vigor do Tratado de Nice, a União deve 
estar em condições de acolher novos Estados membros, logo que estes tiverem demonstrado a sua 
capacidade para assumir as obrigações decorrentes da adesão e assim que as negociações tiverem 
sido conduzidas a bom termo. 
(197) O Conselho Europeu reafirmou o significado histórico do alargamento da União Europeia e a 
prioridade política que atribui ao seu bom êxito. Congratulou-se com a intensificação das 
negociações de adesão com os países candidatos, o que permitiu realizar progressos muito 
importantes. 
(198) O Conselho Europeu aprovou o relatório da Presidência e respectivos anexos sobre a Política 
Europeia de Segurança e Defesa. 
O Conselho Europeu convidou, ainda, a Presidência seguinte juntamente com o Secretário 
GeraVAito Representante, a fazer avançar os trabalhos no âmbito do Conselho "Assuntos Gerais", 
de acordo com os mandatos referidos no relatório da Presidência. 
(199) Europa Social; Europa da inovação e do conhecimento; coordenação das políticas 
económicas; preparação do Conselho Europeu da Primavera. 
(200) Saúde e segurança dos consumidores; EEB; Segurança marítima; Ambiente; Serviços de 
interesse geral; Segurança dos aprovisionamentos da União em determinados produtos; Espaço de 
liberdade, de segurança e de justiça, Europa da cultura; Regiões ultraperiféricas; Regiões 
insulares. 
(201) Chipre; Mediterrâneo; Balcãs Ocidentais. 
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A Conferência Intergovernamental (CIG) concluiu os seus trabalhos em 11 

de Dezembro de 2000 em Nice com um acordo sobre as questões institucionais que 

não haviam sido resolvidas em Amesterdão e que reclamam uma solução antes do 

alargamento, assim como um conjunto de outros pontos sem relação directa com o 

alargamento. 

Numa declaração sobre o futuro da União apensa ao Tratado de Nice, a 

Conferência Intergovernamental preconiza a realização de um debate mais amplo 

e mais aprofundado sobre o futuro da União Europeia. 

Essa declaração prevê três fases. Em 2001, as presidências sueca e belga, em 

colaboração com a Comissão e com o Parlamento Europeu, deveriam incentivar a 

realização de um amplo debate com a colaboração dos parlamentos nacionais e da 

opinião pública em geral. Em Dezembro de 2001, o Conselho Europeu reunido em 

Laeken deveria adoptar uma declaração apresentando iniciativas com o propósito 

de prosseguir este processo em 2002 e 2003. Por último, deveria ser convocada uma 

nova Conferência Intergovernamental em 2004 a fim de examinar as questões em 

debate, a qual, aliás, não deverá constituir qualquer obstáculo ao alargamento 

(202). 

A Conferência lntergovernamental tinha um mandato muito claro. No 

fundo, tratava-se de preparar o alargamento da União Europeia mediante uma 

revisão do Tratado em domínios tão fundamentais como a dimensão e composição 

da Comissão, a ponderação de votos no Conselho, a extensão da votação por 

maioria qualificada e cooperações reforçadas. 

(202) A Conferência Intergovemamental decidiu que este processo deverá incidir sobretudo sobre 
as seguintes questões: uma delimitação mais precisa entre competências da União e as competências 
doas Estados membros; o estatuto da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia: a 
simplificação dos Tratados com vista a tomá-los mais claros e compreensíveis, sem alteração do 
sentido; o papel dos parlamentos nacionais na arquitectura europeia. 
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Além disso, a CIG analisou igualmente a oportunidade de reformar as 

restantes instituições e órgãos na perspectiva do alargamento. À margem dos 

debates sobre os referidos domínios fundamentais foram, também, levantadas 

outras questões de carácter institucional. Tratava-se, em especial - mas não 

exclusivamente -, das seguintes questões: simplificação dos Tratados (203); 

articulação das competências (204); e integração da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia no Tratado. 

Todas as delegações afirmaram que a discussão de alguns ou de todos estes 

aspectos é independente do processo de alargamento e não pode de modo nenhum 

constituir uma condição prévia da adesão de novos membros à União. 

Esta questão foi incluída nos debates do Conselho Europeu de Nice. 

8.2. Continua: direitos fundamentais 

Além de outras alterações significativas aos Tratados, o Tratado de Nice 

introduz alterações em matéria de direitos fundamentais. 

Nos termos do artigo 7. o do TUE, o Conselho pode verificar a existência de 

uma violação grave e persistente dos direitos fundamentais, após o que poderá 

suspender alguns dos direitos desse Estado. O Tratado de Nice completou este 

procedimento com um dispositivo preventivo. Sob proposta de um terço dos 

Estados membros, do Parlamento Europeu ou da Comissão, o Conselho, 

deliberando por maioria de quatro quintos dos seus membros, e após parecer 

conforme do Parlamento, pode constatar a existência de um risco manifesto de 

violação grave dos direitos fundamentais por parte de um Estado membro e 

dirigir-lhe recomendações apropriadas. 

(203) Reagrupamento das disposições fundamentais dos quatro Tratados num único Tratado que 
terá uma apresentação mais clara e mais legível. 
(204) Quem faz o quê na União Europeia, que competências devem exercer-se a cada nível -
comunitário, nacional, regional -, como assegurar uma melhor complementaridade entre os 
diferentes níveis de acção legislativa e administrativa, etc. 
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9. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (205) 

9.1. Observação introdutória 

A preocupação pelo respeito dos direitos fundamentais em todo o mundo 

encontrou, também, resposta num renovar de esforços no sentido de evitar a 

"deterioração" destas normas no seio da própria União, propósito, em parte, 

supostamente conseguido mediante a Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia (206). 

Esta Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia prossegue, num 

único texto- e numa experiência sem precedentes na História da União (207)- o 

conjunto de direitos cívicos, políticos, económicos e sociais dos cidadãos europeus, 

mas, também, de todos quantos residem no território da União. 

9.2. Sistematização e conteúdo (208) 

Sistematicamente a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia é 

composta por um Preâmbulo e por cinquenta e quatro artigos, agrupados em seis 

grandes divisões, a saber: Dignidade, Liberdades, Igualdade, Solidariedade, 

Cidadania e Justiça. 

(205) A este propósito, convém consultar o Parecer sobre a Carta de Direitos Fundamentais da Unido 
Europeia, FDUC, Maio de 2000; e as Actas das reuniões conjuntas, de 14 de Abril e de 16 de Maio de 
2000, das Comissões de Assuntos Europeus e de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 
Garantias sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 
(206) Aprovada pelo Parlamento Europeu, em 14 de Novembro de 2000, e pela Comissão, em 6 de 
Dezembro de 2000, e assinada e proclamada pelos presidentes do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão, quando do Conselho Europeu de Nice, em 7 de Dezembro de 2000. 
(207) Relativamente aos trabalhos de elaboração da Carta, realizados entre Dezembro de 1999 e 
Outubro de 2000, consultar nas páginas Internet do Conselho: htto://eu.eu.int/pt/summ.htm. 
(208) Recorde-se que nunca a Comunidade Europeia dispôs, desde o seu inicio, de um catálogo 
escrito de direitos fundamentais, embora existam alguns ensaios de resposta ao problema como, por 
exemplo, a Declaração de Direitos Fundamentais, da autoria do Parlamento Europeu, ou a carta 
Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, aprovada pelo Conselho 
Europeu de Estrasburgo, em Dezembro de 1989. 
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Quanto ao Preâmbulo supõe-se notório o seu alcance político com a alusão a 

um núcleo de princípios filosófico-políticos e a prescrição de determinados 

objectivos programáticos. 

Menos evidente é o seu sentido jurídico ... desde logo, pela própria ausência 

de valor jurídico vinculativo da Carta - sendo, embora, certo ser precisamente no 

Preâmbulo onde se refere que a União "assegura a livre circulação das pessoas, dos 

bens, dos serviços e dos capitais, bem como a liberdade de estabelecimento", 

indispensáveis, aliás, como se sabe, à realização dos objectivos comunitários e ao 

processo de desenvolvimento económico. 

Em todo o caso, ainda que eventualmente venha a ser reconhecida força 

jurídica obrigatória à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nunca 

será de atribuir ao Preâmbulo plena eficácia colocando-o em estrita igualdade com 

o articulado da Carta (209). 

De facto, nem o Preâmbulo é um conjunto de normas jurídicas, embora sob 

a forma não articulada nem, tão pouco, participaria das características jurídicas 

da Carta- caso lhe viesse a ser reconhecido valor jurídico vinculativo-, pelo que 

sempre será de concluir que o Preâmbulo não se situa no domínio do Direito mas 

no domínio da política (21 0). 

Não pode nem poderá, assim, o Preâmbulo ser invocado enquanto tal, já 

que não gera direitos ou deveres; apenas os princípios nele declarados poderão -

esses sim - ser invocados. 

(209) Dizer que no Preâmbulo se descobre o "espírito" da Carta é manifestamente insuficiente para 
apreender a sua exacta natureza em face do articulado. 
(210) Não se demonstraria aceitável remeter a eficácia do Preâmbulo ao tipo de eficácia própria dos 
artigos da Carta, no caso de lhe vir a ser reconhecida força vinculativa. O Preâmbulo não é um 
conjunto de preceitos mas um conjunto de princípios que, quando muito, se admite poderem 
projectar ... se ou repercutir-se sobre o articulado, contribuindo, assim, para a definição dos seus 
princípios estruturais. 
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A percepção da dignidade da pessoa humana, como valor impulsionador de 

todo o Direito, é bem visível na Carta que projecta, desde logo, a inviolabilidade, o 

respeito e a protecção à dignidade do ser humano ( Divisão I, artigo 1 ), 

outorgando, pois, a medida do eixo humanista da cogitação jurídica subjacente ao 

articulado ulterior. 

Assim, parece ser tónica e elemento essencial da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia o reconhecimento da dignidade da pessoa 

humana - projectado, desde logo, no próprio Preâmbulo como reflexo do 

património espiritual e moral da União - e a necessidade de assegurar a sua defesa 

e o seu desenvolvimento através da afirmação e garantia de direitos essenciais 

inerentes a essa dignidade, de que o direito à vida ( artigo 2 ), o direito à 

integridade do ser humano ( artigo 3 ), a proibição da tortura e dos tratos ou penas 

desumanos ou degradantes ( artigo 4 ) e a proibição da escravidão e do trabalho 

forçado ( artigo 5 ), constituem inegáveis corolários. 

Sem prescindir da importância intrínseca de qualquer um desses corolários, 

considera-se dever destacar o que se supõe constituir um advento - senão uma 

autentica inovação - relativamente a outros documentos de referência dos direitos 

fundamentais; trata-se da introdução expressa, no que concerne ao direito à 

integridade do ser humano ( artigo 2 ), de regras do domínio da medicina e da 

biologia que devem ser respeitadas, ''designadamente, o consentimento livre e 

esclarecido da pessoa, nos termos da lei; a proibição das práticas eugénicas, 

nomeadamente dos que têm por finalidade a selecção dos pessoas; a proibição de 

transformar o corpo humano ou as suas partes, enquanto tais, numa fonte de lucro; a 

proibição da clonagem reprodutivo dos seres humanos" ••• (211) 

(211 Não se olvida, contudo, a existência de outras concretizações ou desenvolvimentos sectoriais -
de grau mais ou menos explícito ou implícito - como, por exemplo, as regras mínimas para 
tratamento de reclusos, incluindo princípios de deontologia médica apliáveis à actuação do pessoal 
dos serviços de saúde, especialmente médicos, na protecção de pessoas presas ou detidas, adoptadas 
pelo I Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento dos Criminosos, 
reunido em Genebra em 1955, e aprovadas pelo Conselho Económico e Social, pelas suas 
Resoluções n.0 663, de 31 de Julho de 1957, e n.o 2076, de 13 de Maio de 1977. 
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Através de uma enumeração não taxativa, o artigo 2 da Carta impõe, pois, a 

inviolabilidade e a inalienabilidade de direitos fundamentais da pessoa humana 

nos domínios da saúde e da bioética, mormente a proibição de práticas referentes à 

experimentação e à manipulação humana. 

Ao ter, assim, honras de abertura no conjunto de direitos afirmados na 

Carta, a dignidade do ser humano perpassa a totalidade desses direitos, 

perspectivando-os de forma dinâmica no seu desenvolvimento e densificação. 

Por outro lado - ao invés do que é hábito - poder-se-á aqui, de algum modo, 

afirmar que o facto da Carta não ter valor jurídico obrigatório nem ser 

imediatamente acolhida nos Tratados confere-lhe, eventualmente, uma dupla mais 

valia. Por um lado, centra-se o seu impacto mais notável no domínio dos valores 

culturais e éticos, antecipando a sua projecção aos valores e princípios jurídicos 

como instrumento fundamental para a efectivação dos direitos, e legando uma 

mensagem sempre actual e viva, que importa continuar a desenvolver e a 

diversificar, num contínuo reinventar da pessoa como sujeito de direito; por outro 

lado- e nesta esteira-, adivinha-se e coloca-se com especial acuidade a questão da 

integração da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia nos Tratados, 

como é desejável, ainda que na Conferência Intergovernamental de 2004. 

Concluir-se-á, assim, pelas eventuais vantagens de uma posterior passagem 

do conjunto dos valores consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, agora na órbita da consciência, da afectividade e da acção do 

homem já situado, para o domínio - em momento posterior - da jurisdição 

propriamente dita, mormente em benefício de uma maior "solidez" ético-jurídica. 

O valor liberdade constitui o suporte da Divisão n, cujo artigo 6 estabelece, 

justamente, que "todas as pessoas têm direito à liberdade e à segurança". 

Consagra-se o respeito pela vida privada e familiar ( artigo 7 ), a protecção 

de dados pessoais ( artigo 8 ), o direito de contrair casamento e de constituir 
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família (artigo 9 ), a liberdade de pensamento, de consciência e de religião (artigo 

10 ), a liberdade de expressão e de informação (artigo 11 ), a liberdade de reunião 

e de associação ( artigo 12 ), a liberdade das artes e das ciências ( artigo 13 ), o 

direito à educação ( artigo 14 ), a liberdade profissional e direito de trabalhar ( 

artigo 15 ), a liberdade de empresa ( artigo 16 ), o direito de propriedade ( artigo 

17 ), o direito de asilo (artigo 18) e a protecção em caso de afastamento, expulsão 

ou extradição (artigo 19 ). 

Atrai especial atenção a protecção de dados pessoais ( artigo 8 ), sobretudo, 

por ser esta uma época de vertiginosa evolução tecnológica com novos sistemas de 

informação de que, porventura, a utilização de bases pessoais constantes de 

ficheiros ou registos informáticos assume particular relevância, embora, 

certamente, a protecção de dados pessoais assuma idêntica expressão quer se trate 

do tratamento automatizado quer se trate do tratamento não automatizado. 

A este propósito não será despiciendo rememorar a Directiva 95/46/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995 (212) relativa à 

protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados; e a Directiva 97 /66/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997 (213) relativa ao tratamento 

de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das telecomunicações, 

ambas já transpostas para a ordem jurídica portuguesa (214) 

Inovadoramente curioso, embora compreensível, é o disposto no artigo 16 

da Carta, que reconhece "a liberdade de empresa, de acordo com o direito 

comunitário e as legislações e práticas nacionais", elevando-a, assim, à categoria de 

direito fundamental. 

(212) Publicada no JOCEn.o L 281, de 23/11/95, p. 31 e ss. 
(213) Publicada no JOCE n.0 L 24, de 31/01/98, p. 1 e ss. 
(214) Lei n.o 67/98, de 26 de Outubro (Lei da Protecção de Dados Pessoais); e a Lei n.o· 69/98, de 28 
de Outubro (Lei da Protecção de Dados Pessoais no Sector das Telecomunicações), 
respectivamente. 
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É sabido como o valor liberdade tem um longo e profundo enraizamento na 

cultura humana quer numa concepção tradicional mais individualista quer numa 

concepção hodierna mais conducente à solidariedade. 

Com efeito, garantir a liberdade numa sociedade solidária - capaz de 

fortalecer elos em vez de provocar a sua ruptura - é um desafio que se deve colocar 

com especial preponderância, para que a liberdade possa, efectivamente, ser para 

todos e não apenas para alguns. Atente-se, por exemplo, ao disposto nos artigos 12, 

17, 18 e 19 da Carta. 

Por isso, supõe-se que a solidariedade preservada na Divisão IV ( artigos 27 

a 38 ) ajusta-se e decorre, de alguma forma, das liberdades preservadas na Divisão 

II (artigos 6 a 19 ). 

A Divisão m consagra o valor igualdade que incrementa ao longo de sete 

artigos: a igualdade perante a lei ( artigo 20 ), a não discriminação ( artigo 21 ), a 

diversidade cultural, religiosa e linguística ( artigo 22 ), a igualdade entre homens e 

mulheres ( artigo 23 ), os direitos das crianças (artigo 24 ), o direito das pessoas 

idosas ( artigo 25 ) e o direito da integração das pessoas com deficiência ( artigo 26 ). 

É sabido como este valor igualdade se construiu e impôs ao longo da História 

através de dois "cordões" interdependentes: a afirmação da igualdade intrínseca de 

toda a pessoa humana; e o rejeitar de desigualdades específicas ou particulares. 

Deste modo, como é evidente, quando se afirma a igualdade, rejeita-se toda e 

qualquer forma de discriminação, ou, dito de outra forma, o repúdio · efectivo das 

desigualdades impede que a afirmação substancial da igualdade não constitua um 

mero "jogo" de palavras! 

Foi em nome da igualdade que se atacaram, através dos tempos, as 

discriminações contra os mais diversos interesses e logros sociais. Foi o ímpeto da 

igualdade que acalentou as campanhas feministas, a condenação dos ódios e os 

preconceitos étnicos e raciais; as destrinças religiosas e as inúmeras rejeições e 
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repulsas do humanismo de que, infelizmente, a História se encontra saturada. 

Se em democracia a vontade da maioria constitui a base do poder, essa 

vontade, para ser legítima, deve ser razoável, pelo que as minorias devem possuir 

direitos igualmente protegidos pela lei, cuja violação não poderá senão ser 

considerada como opressiva! 

Relativamente à igualdade entre homens e mulheres (artigo 23 ), as lutas 

feministas constituíram, por um lado- se já não constituem!-, uma página assaz 

expressiva na "pregação" pela igualdade, que não deve ser considerada como um 

movimento contra os homens mas como uma acção em mercê da dignidade da 

pessoa humana; por outro lado - o que nem sempre é pacífico! - representam a 

negação da ideia de inferioridade da mulher (215); por outro lado, ainda, 

demonstram que o suposto "culto" à mulher, através da idealização da figura 

feminina, não serviu - nem serve - o ensejo da sua emancipação mas, ao invés, 

concorre para a alienação do sexo feminino. 

Mas se as referências agora feitas se reportam sobretudo ao pretérito, não 

deixa de ser significativo que hodiernamente a igualdade entre homens e mulheres 

se configure de uma outra maneira e, como tal, se refira na sua essência - como 

acontece no artigo 23 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia- a 

que "o princípio da igualdade não obsta a que se mantenham ou adoptem medidas 

que prevejam regalias específicas a favor do sexo sub-representado". Saliente-se "a 

favor do sexo sub-representado"! 

(215) Significa isto que embora homens e mulheres sejam seres diferentes, eles são, contudo, 
absolutamente iguais. A suposta inferioridade da mulher sempre constituiu uma falsa justificação 
para a recusa da concessão de direitos: no plano político, a negação do direito ao voto e do exercício 
de funções públicas; no plano intelectual, o impedimento do acesso à cultura e a determinadas 
profissões; no plano familiar, a dependência e o acatamento das decisões do homem como chefe de 
família; no plano do trabalho, as diferenças salariais e as restrições ao desempenho de cargos de 
confiança e de liderança. 
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Pela sua manifesta importância são, igualmente, de destacar os direitos das 

crianças ( artigo 24 ) (216), os direitos das pessoas idosas ( artigo 25 ) e a 

integração das pessoas com deficiência ( artigo 26 ). 

É, justamente, na Europa - onde os avanços em termos de direitos, em 

geral, e de direitos fundamentais, em particular, foram e são, porventura, mais 

significativos - em que existe uma maior capacidade produtiva e uma maior 

riqueza para partilhar, onde mais seria de se esperar que os Governos e o próprio 

patronato evidenciassem decisões idóneas e eficazes no ataque ao analfabetismo e 

ao trabalho infantil - aliás, crescente -; às diversas formas de maus tratos; de 

violência física e psíquica; de abandono, de tráfico e de prostituição de que são 

vítimas um "sem-fim" de crianças, um pouco por todo o lado, mesmo diante do 

olhar comum de quem nada vê ou de quem nada parece querer ver! 

Para além de não se desconhecer - como, aliás, já se referiu - que a Carta 

não é vinculativa, isto é, que não possui valor jurídico obrigatório nem terá 

imediatamente recepção nos Tratados; não obstante, ainda, constituir um facto 

que independentemente da sua consagração, muitos dos direitos fundamentais têm 

um longo caminho a percorrer até se tornarem uma realidade concreta e plena no 

dia-a-dia dos seus principais destinatários, uma vez que não se apresentam nem se 

facultam os instrumentos necessários para a prossecução dos valores expressos; 

independentemente de tudo isso, não se pode deixar de considerar meritório que a 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia introduza duas inovações de 

primordial importância ao consagrar no artigo 25 que "a União reconhece e 

respeita o direito das pessoas idosas a uma existência condigna e independente e à 

sua participação na vida social e cultural", e no artigo 26 que "a União reconhece e 

respeita o direito das pessoas com deficiência a beneficiarem de medidas destinadas a 

(216 A este propósito não se olvida, por exemplo, a existência da Convenção sobre os Direitos da 
Criança, aprovada pela ONU, em 1989; aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia 
da República n.o 20/90, de 8 de Junho, e ratificada por decreto do Presidente da República (DR, I, 
de 12/09/90 ). 
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assegurar a sua autonomia, a sua integração social e profissional e a sua 

participação na vida da comunidade." 

Sem mais delongas nos considerandos de facto - reconhecendo que os 

direitos fundamentais têm, geralmente, um longo caminho a percorrer até à sua 

concretização plena - considera-se, contudo, que estas constatações agora 

"incitadas" pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, reforçam, 

inegavelmente, a importância do desenvolvimento de um vasto esforço na 

consciencialização da opinião pública na educação para os direitos fundamentais. 

Por seu turno, não deixa de ser importante que a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia faça a defesa do valor solidariedade - muito 

conectado, aqui, com os direitos dos trabalhadores - que consigna na sua Divisão 

IV: o direito à informação e à consulta dos trabalhadores na empresa (artigo 27 ), 

o direito de negociação e de acção colectiva ( artigo 28 ), o direito de acesso aos 

serviços de emprego (artigo 29 ), a protecção em caso de despedimento sem justa 

causa ( artigo 30 ), as condições de trabalho justas e equitativas ( artigo 31 ), a 

proibição do trabalho infantil e protecção dos jovens no trabalho ( artigo 32 ), a 

vida familiar e vida profissional (artigo 33 ), a segurança social e assistência social 

( artigo 34 ), a protecção da saúde ( artigo 36 ), o acesso a serviços de interesse 

económico geral ( artigo 36 ), a protecção do ambiente ( artigo 37 ) e a defesa dos 

consumidores ( artigo 38 ). 

A apologia da solidariedade revela-se, hoje, cada vez mais, como uma 

cultura e uma prática cultural. 

Num artigo publicado no diário espanhol "EI Pais", precisamente, sob o 

título "Cultura de la solidariedad", escreveu JOSÉ VIDAL BENEYTO: 

"El espetacular crecimento de la economiafinanciera en los últimos 20 anos, 
dei que el ''milagro" bolsístico es e/ indicador más significativo, se ha pagado a 
altísimo precio: la factura social. A la desigualdad social, vieja como los hombres, /e 
ha sucedido la sociedad dual, a la pobreza /e ha nacido la exclusión, a los de arriba y 
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a los de debajo de siempre les hemos agregado los incluidos y los excluídos de ahora. 
La característica de la nueva situación es que no admite grados: se puede ser más o 
menos pobre, pero o se está dentro o se estáfuera. No es un problema de cantidad, 
sino de la naturaleza. La relación de conjlicto y por tanto de dependencia recíproca, 
propria de la pareja explotadorlexplotado, amo/esc/avo, no cabe entre incluídos y 
excluidos, son ámbitos herméticos de intersección imposible. Y de ahí su condición 
intransitiva, el destino irreversible de la marginatión que producen. 

Aceptar la imposibilidad de dar trahajo a todos y reivindicar simultáneamente 
el trabajo como instrumento de la integratión social es consagrar la exclusión de más 
de 50% de la humanidad, legitimar su inexistencia. Ese percentaje que hay que 
ajustar -guetos urbanos periféricos, sectores de la población ahogados en la miseria, 
grupos sociales con hándicaps insuperables, países dei Tercer Mundo cuyos 
diferenciales negativos con los países desarrollados son cada dia mayores -, pero que 
nadie discute y que en la UE rebasa los 60 millones pobres, nos sitúa frente a una 
realidad irrebatible: la dualización de nuestras sociedades a escala nacional y 
mundiaL 

E, de forma decidida, continua o articulista: 

Lo que es incompatible con el modelo europeo de sociedad, que frente ai 
modelo americano, con su individualismo radical, que só/o apunta ai triunfo personal 
y que hace de la competencia la base dei progreso social, sitúa ai individuo en el 
cogollo de la comunidad y los hace a ambos indisociables. Los tres parámetros 
esenciales dei modelo europeo son: los derechos humanos, e/ pluralismo de las 
ideologias y los grupos y la economia social de mercado, que constituyen a la 
solidariedad en el eje central de nuestra convivencia. La solidariedad no es para los 
europeos un comportamiento generoso, sino una exigencia política, pues entre los 
derechos humanos figuran los derechos soe/ales y económicos, lo que nos obliga a 
asegurar a todos un igual acceso a los mismos. El rejlujo de/liberalismo radical está 
permitiendo que este marco se llene de contenidos: la Comisión Europea acaba de 
decidir que los terceros pafses que quieran benejiciarse de las ventajas de su política 
comercial tienen que respetar unos mínimos en su legislación laboral, y (. .. ) los 
comisarios Oreja y Flynn han apoyado ellanzamiento de un programa sobre Cultura 
de la solidariedad. 

El Estado-providencia de los anos sesenta y la sociedad de/ bienestar que /e 
acompaiíaba estaban basados en el pleno empleo, y el modelo de la Seguridad Social, 
que era uno de sus ejes centrales, tenia como fundamento que cada cual pagase por y 
para si mismo. E/ paro masivo y de larga duración, la precariedad y la exclusión 
hacen ese modelo inviable y empujan a cambiar/o por otro: el de la solidariedad en el 
que los que pueden tienen que pagar por todos. 
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E para concluir: 

La Cultura de la solidaridad aspira a devolver ai excluido, sea persona o 
comunidad, su protagonismo, y para e/lo tienne que recrear los /azos que /e anudan a 
su contexto social, los vínculos que le reinstalan en su medio comunitario. Y esa 
reinscripción es esencialmente obra de la cultura. Por e/lo, el modo más eficaz de 
luchar contra la exclusión, como lo prueban las numerosísimas acciones que están 
hoy en marcha en Europa, es la práctica cultural" (217). 

Sem embargo das restantes, nesta Divisão dedicada à solidariedade, merece 

especial atenção o artigo 33: 

''É assegurada a protecção da familia nos planos jurídico, económico e social. 
A fim de poderem conciliar a vida familiar e a vida profissional, todas as 

pessoas têm direito a protecção contra o despedimento por motivos ligados à 
maternidade, bem como uma licença por maternidade paga e uma licença parental 
pelo nascimento ou adopção de um filho." 

Com a epígrafe "Vida familiar e vida económica", seria de esperar, na 

verdade, bastante mais da letra deste artigo! Com efeito, a dignificação da pessoa 

através do trabalho, designadamente a afirmação de determinados direitos 

fundamentais atinentes à conciliação das vidas familiar e profissional, mereceria, 

certamente, uma maior atenção e um maior cuidado. Aponte-se, a título de 

exemplo, a necessidade de uma maior disponibilidade de tempo para passar com a 

família, para com ela partilhar a prática de actividades desportivas, participar em 

actividades culturais, ou simplesmente usufruir de tempos de lazer, o que 

necessariamente implicaria uma redução do tempo de trabalho, mas que, em 

contrapartida, contribuiria, seguramente, para uma cada vez mais fundamental 

saúde física e mental dos cidadãos (218). 

(217) http://www.elpais.es/p/d/19980528/opinion/beneyto.htm 
(2l8)Quantos dedos - para não dizer libelos acusatórios - injustamente se insurgem e rebelam 
contra aqueles, designadamente aqueles que trabalham, responsabilizando-os por não dedicarem o 
tempo necessário aos filhos e aos idosos, "incriminando-os", assim, pelos males sociais que 
atormentam as sociedades hodiernas, nomeadamente a toxicodependência e a violência juvenil? 
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Por sua vez a Divisão V aclama a cidadania que desenvolve na extensão de 

oito artigos, a saber: o direito de eleger e de ser eleito nas eleições para o 

Parlamento Europeu ( artigo 39 ), o direito de eleger e de ser eleito nas eleições 

municipais ( artigo 40 ), o direito a uma boa administração ( artigo 41 ), o direito 

de acesso aos documentos ( artigo 42 ), o Provedor de Justiça ( artigo 43 ), o direito 

de petição ( artigo 44 ), a liberdade de circulação e de permanência ( artigo 45 ) e a 

protecção diplomática e consular ( artigo 46 ). 

Para além do respectivo enquadramento teórico (219), a cidadania europeia 

tem várias consequências práticas expressas, de algum modo, na epígrafe dos 

artigos supra referidos. Contudo, mais do que tais consequências práticas 

imediatas, a cidadania europeia ambiciona ser o destino próximo de uma efectiva 

identidade colectiva capaz de permitir a almejada construção de uma entidade 

política (220). 

Com efeito, a ideia de cidadania europeia tem sido frequentemente 

associada à defesa da evolução da União Europeia para formas federais de 

organização comunitária e, até, de uma "nacionalidade" comunitária de difícil 

concepção a não ser no quadro da existência de um Estado Federal comunitário, 

ou de uma realidade que lhe seja próxima. Inclusivamente, já houve na doutrina 

quem advogasse - sob o acolhimento das competências implícitas - a legitimidade 

da Comunidade para a definição das condições de acesso à suposta 

"nacionalidade" comunitária (221 ). Todavia, o próprio TUE ( actual artigo 2. o ) 

não foi tão longe quanto seria a vontade dos europeístas mais radicais, sobretudo, 

ao fazer depender a eondição de "cidadão europeu" da atribuição da nacionalidade 

(219) Para maiores desenvolvimentos sobre a cidadania europeia, MARCELO REBELO DE 
SOUSA, A Cidadania Europeia- Nível de concretização dos direitos, possibilidade de alargamento e 
suas implicações, in Em Torno da Revisão do Tratado da União Europeia, Almedina, Coimbra, 1997, 
p. 119 e ss .. 
(220) Cfr. CONSTANTIN STEPHANOU, Identité et Citoyenneté Européenes, in Revue du Marché 
Commun, n. 11 343, Janeiro de 1991, p. 30. 
(221) GÉRARD-RENÉ DE GROOT, StlUllsangehoorigsketrecht im Wandel, 1988, T.M.C. Asser 
Institut's Gravenhage, p. 23 e ss., apud RUI DE MOURA RAMOS, Maastricht e os Direitos do 
CidJJdiio Europeu, in AA VV, A União Europeia, Faculdade de Direito de Coimbra, Curso de Estudos 
Europeus, 1994, p. 112, nota 50. 
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por um Estado membro (actual artigo 17.0
, n.0 1, do TCE ), não competindo, assim, 

à União a defmição autónoma das condições da aquisição de tal qualidade (222). 

De resto, a Declaração Relativa à Nacionalidade de um Estado membro, 

anexa ao Tratado, e que foi adoptada pelos Estados membros aquando da sua 

assinatura, afirma que a definição de quem são os nacionais de cada Estado é 

exclusivamente regida pelo respectivo direito nacional, pelo que muito dificilmente 

se descortina, sequer, a possibilidade de uma eventual evolução para uma 

harmonização das legislações dos Estados membros sobre a outorga da 

nacionalidade (223). 

No caso da cidadania da União Europeia, ela não é adquirida pelo sangue 

ou pelo lugar de nascimento, mas resulta, antes, da aquisição da nacionalidade de 

um dos Estados membros da União. Certamente, por essa razão escreveu 

JEAN-CLAUDE MASCLET: 

"La citoyenneté européenne ne supplante pas - ou ne concu"ence pas - la 
citoyenneté nationole. Elle /ui est à la fois surajoutée et subordonnée, puisqu 'en demeurent 
moitres des regles d'attribution de la nationalité, les Étots sont moitres de l'attribution de la 
citoyenneté européenne. '·' (224) 

Se por um lado, é certo que a União Europeia não possui personalidade 

jurídica de direito internacional, sendo a eventual protecção diplomática 

concedida pelos Estados membros e não pela União; por outro lado, o direito de 

votar e ser eleito para o Parlamento Europeu no local da residência "sucumbe" 

perante a existência de razões de Estado evocadas em conformidade com as 

derrogações admitidas pelas directivas aprovadas; acresce, ainda, ser muito 

diferente a nomenclatura de direitos e deveres de um cidadão perante um 

(222) A propósito da definição dos cidadãos na União Europeia, MARIA LUÍSA DUARTE, A 
Cidadania da União e a responsabilidJJde dos Estados por Violação do Direito Comunitário, Lisboa, 
Lex, 1994, pp. 31 e ss. 
(223) Supostamente irrealista em face das diferenças de condições, tradições e de critérios em vigor 
neste domínio. Cfr. MARIE-FRANÇOISE LABOUZ, Les Accords de Maastricht et la Constitution 
de I'Union Européenne, Paris, Montchrestien, 1992, p. 31. 
(224) JEAN-CLAUDE MASCLET, Les Constitutions Nationales à l'Épreuve de l'Europe. Rapport 
lntroductif, La Docurnentation Française, Paris, 1993, p. 12. 
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Estado membro do que aqueles de um "cidadão europeu" face à própria União Europeia. 

Na própria eleição para Parlamento Europeu o eleitor comunitário tem a 

possibilidade de opção entre exercer o seu direito de voto no Estado membro de 

residência ou no Estado membro de origem (225), isto é, tem a possibilidade de 

optar entre fazer prevalecer a sua nacionalidade ou a sua residência. Não 

obtiveram, portanto, provimento as orientações de cunho mais federalista que 

intentavam a inexistência desta opção, pretendendo que o eleitor tivesse que votar 

necessariamente no lugar da sua residência sem qualquer opção por votar no seu 

país de origem. 

Sem querer ou poder subestimar a importância da denominada cidadania 

da União Europeia- ou mais simplesmente cidadania europeia- a verdade é que o 

seu alcance exprime, ainda, uma elevada carga "emblemática", na medida em que 

segundo o n.0 3 do artigo 7.0 
( ex-artigo F, n.0 1 ) do TUE, "a União respeitará a 

identidade nacional dos Estados-membros (. .. ) ", nela fundando, afinal, a sua própria 

identidade (226); por outro lado - e ainda -, "a cidadania da União é complementar 

da cidadania nacional e não a substitui,' (artigo 17.0
, n.o 1 infine, do TCE ). 

Não se recusa, pois, a importância dos direitos de cidadania concedidos, 

mas não se olvida que mesmo actualmente a cidadania europeia significa 

essencialmente um "prelúdio" de itinerário, uma "insígnia"; certamente, um 

projecto a enriquecer o catálogo dos direitos, sobretudo, nos domínios menos 

referenciados, como é o caso dos direitos sociais. 

De resto, com excepção do estipulado no artigo 41 e no artigo 42 (227), o 

elenco constante do articulado da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia pouco ou nada mais avança relativamente ao já consignado no TCE. 

(225) Cf. o artigo 4.0
, n.0 1 da Directiva D.

0 93/109/CE do Conselho, de 6 de Dezembro de 1993, 
JOCE n.o 329/34, de 30 de Dezembro de 1993. 
(226) Cfr. RUI DE MOURA RAMOS, Maastricht e os Direitos do Cidadão Europeu, in AA VV, A 
União Europeia, Faculdade de Direito de Coimbra, Curso de Estudos Europeus, 1994, p. 129. 
(227) Direito a uma boa administração e direito de acesso aos documentos, respectivamente. 
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A Divisão VI da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

consagra o valor Justiça que expressa em quatro artigos, a saber: o direito à acção 

e a um tribunal imparcial ( artigo 47 ), a presunção de inocência e direitos de 

defesa ( artigo 48 ), os princípios da legalidade e da proporcionalidade dos direitos 

e das penas (artigo 49) e o direito a não ser julgado ou punido penalmente mais 

do que uma vez pelo mesmo delito ( artigo 50. o ). 

Se o valor ético-jurídico Justiça clama com maior força nos supra 

mencionados artigos, convém não esquecer que ele está necessariamente presente 

em todos os outros artigos da Carta, impenetrando-se, de alguma forma, em todos 

eles. 

Não se encontram aqui, propriamente, contributos inovadores em matérias, 

por demais, clássicas, designadamente, nos domínios do Direito Penal e do Direito 

Processual Penal! E, nestes domínios, nem sequer se encontram grandes inovações 

relativamente a outras redacções, designadamente, na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, já parcial e modestamente analisada nesta investigação (228). 

Afinal- porque na verdade os valores não são perenes- continuam actuais 

as palavras escritas há séculos atrás por BECCARIA: 

"É que, para que uma pena não seja um acto de violência contra um cidadão, 
deve ser essencialmente pública, pronta, necessária, a menor das penas aplicáveis nas 
circunstâncias dadas, proporcional ao delito e determinada pela lei" (239). 

Finalmente, em sede de "disposições gerais", colhe especial referência o 

artigo 52, que sob a epígrafe "âmbito dos direitos garantidos" prevê a 

possibilidade da restrição ao exercício de direitos e liberdades reconhecidos pela 

Carta. 

(228) V. supra p. 35 e ss. 
(229) CESARE BONECASA BECCARIA (1735-1793), Dos delitos e das penas, trad. de Torrieri 
Guimarães, 11.• ed., 5! reimpressão, Hemus, São Paulo, 1998. 
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Na verdade, como é sabido, os direitos fundamentais não são absolutos nem 

ilimitados quer porque não outorgam a demarcação da extensão e do grau de 

aprazimento do próprio interesse ao arbítrio do titular quer porque, mesmo na 

época liberal-individualista, "cada um dos direitos e os direitos de cada um" 

tinham como limite a condição e exigência de garantir aos outros o fruir dos 

mesmos direitos. 

Por outro lado, a própria Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia - à semelhança, aliás, de outras determinações e instrumentos 

congéneres - não se circunscreve a afirmar este, aquele ou o outro valor, mas 

justapõe e consolida os direitos a uma ideia de responsabilidade social integrando-os 

no conjunto dos valores comunitários, o que permite, seguramente, afirmar que é 

todo esse conjunto de valores ético-jurídicos que perpassa a Carta, que têm de 

ajustar as suas naturais exigências com as exigências características da vida em 

sociedade: a ordem pública, a ética ou moral social, a autoridade do Estado, a 

segurança nacional, etc. (230). 

9.3. Síntese crítica 

Supõe-se que a crítica mais imediata e procedente à Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia se centra, por um lado, na ausência de valor 

jurídico vinculativo; e, por outro lado, na convicção do seu não próximo 

acolhimento nos Tratados, mesmo porque contendo o articulado da Carta algumas 

normas já presentes na redacção actual dos mesmos, a sua recepção automática 

não se demonstraria de todo simples, mas - ao invés - implicaria a sua profunda 

"reestruturação". Acresce que tratando-se de uma enumeração de direitos 

perfeitamente consensuais não se vislumbra como poderão ser postos em causa 

pela actuação da União (231 ). 

(230) Neste sentido, acerca dos limites dos direitos fundamentais - mutatis mutandis -, JOSÉ 
CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 
Almedina, Coimbra, 1987, pp. 213-214. 
(231) Para mais desenvolvimentos, MIGUEL GORJÃO-HENRIQUES, Utnll Carta sem Destino?, in 
Temas de Integração, 5.0 Vol., n. 0 9, Almedina, Coimbra, 2000, pp. 113 e ss .. 
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De acordo, aliás, com o parecer da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, encomendado por iniciativa da Comissão dos Assuntos Europeus da 

Assembleia da República, no seguimento do Conselho Europeu extraordinário de 

Tampere, (232), outras críticas- menos imediatas mas não menos pertinentes- são 

de salientar: a ideia de que os direitos fundamentais incluídos na Carta deveriam 

envolver, também, os direitos económicos e sociais e os denominados direitos de 

terceira geração, para além dos direitos e liberdades civis e políticos; o consenso de 

que são os órgãos das Comunidades e da União Europeia - e não os Estados 

membros - os destinatários da Carta, não obstante possuírem meios de tutela dos 

direitos fundamentais bastante mais desenvolvidos e aperfeiçoados; a afirmação da 

insuficiência dos mecanismos de garantia associados e previstos para a Carta, a 

dar como preferível a adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem (233). 

Não se crê, contudo, que malgrado as vicissitudes inerentes quer à sua 

elaboração, quer ao seu conteúdo, quer à sua natureza, seja de emitir uma crítica 

negativamente concludente à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 

Primeiro, porque a Carta contém, desde logo, virtualidades inerentes à 

afirmação e centralização da pessoa humana, e depois porque beneficiando a 

Carta, desde a sua proclamação de uma ampla difusão junto dos cidadãos da 

União Europeia, não se deve subestimar o seu efeito percursor no reconhecimento 

dos direitos que enuncia, reconhecimento esse que deve estar sempre presente quer 

nas leis e em outras normas que regem o quotidiano da pessoa quer nas suas 

próprias vivência e convivência. 

(232) Para efeitos de elaboração do parecer solicitado foi constituído um grupo de trabalho 
composto por vários assistentes e professores, todos eles interessados na problemática dos direitos 
fundamentais e/ou Direito Comunitário (Ana Luísa Riquito, Catarina Sampaio Ventura, J. C. 
Vieira de Andrade, J.J. Canotilho, Miguel Gorjão Henriques, Rui de Moura Ramos e VItal Moreira). 
(233) O referido parecer encontra-se dividido nos seguintes capítulos: compreensão jurídico
política da Carta; evolução da protecção dos direitos fundamentais no espaço comunitário; 
contexto e justificação da Carta; natureza da Carta, titulares e destinatários; conteúdo da Carta: o 
catálogo dos direitos fundamentais; a tutela dos direitos fundamentais da Carta; a Carta e as 
Constituições nacionais; a carta e a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 
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Nesta sequência, supõe-se de salientar- ainda que a título de exemplo- que 

a recente perturbação causada na União Europeia pela última vitória eleitoral da 

extrema direita austríaca poderá ter o mérito de revelar não estar a Europa imune 

a concepções contrárias à democracia, muito embora os Estados aceites como 

membros da União sejam instados a perseverar os princípios a ela inerentes! 

Assim, a existência de uma Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia

mesmo, e por enquanto, sem a respectiva inserção nos Tratados ou em Protocolo -

constitui uma nova, inegável, e vigorosa afirmação dos princípios comuns cuja 

observância é essencial à manutenção do projecto europeu (234). 

Por isso aqui se perfilham - pelo que se transcrevem - as palavras de 

EDUARDA AZEVEDO: 

"Mesmo que a Carta fique com carácter meramente proclamatório, devem os 
Estados - nomeadamente, os parlamentos nacionais, os governos, o Parlamento 
Europeu - dar a conhecer o trabalho que foi feito. Porque a cidadania europeia só 
ganhará quando o cidadão sentir que a Europa não é uma realidade lá longe e que 
não é só uma realidade económica, mas uma realidade multifacetada e hoje cada vez 
mais a mexer com a vida de cada um, (235). 

(234) Neste sentido, e para mais desenvolvimentos, JOSÉ LUIS DA CRUZ VILAÇA, Para uma 
Europa mais justa, in O Mundo em Português, Vol. 3, n°. 6, 2000, p. 7 e ss .. 
(235) MARIA EDUARDA AZEVEDO, Carta justifica mais União Política, "Diário de Notícias", 
13/10/2000, p. 5 
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CAPÍTULO V 

CENÁRIOS E DESAFIOS PARA O FUTURO 

1. Da globalização à "revisitação" da salvaguarda dos direitos e dos novos 

direitos fundamentais 

A estrutura da economia mundial no actual momento histórico apresenta 

dois fenómenos aparentemente contraditórios: por um lado, a globalização da 

economia, com a crescente internacionalização da produção e a 

transnacionalização de capitais e investimentos, em cujos processos os fluxos 

globais de bens, de serviços e de tecnologia são determinados mais pelos 

dinamismos económicos do que pelas configurações políticas; por outro lado, a 

regionalização, com o aparecimento de novos espaços geoeconómicos regionais, ou 

zonas económicas preferenciais, com a estruturação de blocos económicos 

regionais, quer sob a forma de zona de comércio livre, quer sob formas mais 

elaboradas, como os mercados comuns. 

Embora aparentemente contraditórios estes dois fenómenos 

complementam-se, nesta fase de transição do mundo, pois ambos confluem para a 

interligação entre economias e blocos através da crescente eliminação de entraves 

ao livre comércio, numa perspectiva de controlo da economia pelos mais poderosos 

oligopólios multinacionais. 

Hoje as grandes questões- sejam económicas, financeiras, políticas, sociais, 

científicas, tecnológicas, culturais, ambientais, etc. - ultrapassam as fronteiras 

nacionais, sendo vistas cada vez mais numa dimensão planetária, globalizada. E 

isso, obviamente, traz novos desafios! Ao remodelar-se para se adequar ao novo 
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mundo em mutação acelerada, o capitalismo contemporâneo transforma-se para 

controlar - directa ou indirectamente - todas as formas de actividades humanas: 

industriais, agrícolas, comerciais, financeiras, terciárias, multimédias, tecnológicas, 

científicas, culturais, etc .. 

Na verdade, tanto a formação de blocos económicos como os processos de 

integração fazem parte da reacção à actual crise do capitalismo, objectivando a 

reestruturação do sistema numa perspectiva neoliberal que constitui hoje a 

tendência dominante no mundo, nomeadamente, através da concentração de 

capital, da liberalização do comércio e da intensificação da revolução tecnológica. 

De facto, a crescente globalização da economia, da cultura e das 

comunicações, acompanhada pela velocidade das informações, cada vez mais 

interligadas, veio abrir surpreendentes perspectivas e colocar novos desafios, face 

aos quais os actuais centros hegemónicos do capitalismo procuram promover as 

mudanças compatíveis e assegurar o controlo do mundo nos novos decénios. 

A extraordinária expansão do capital verificada nas últimas décadas tem 

sido acompanhada por fusões, incorporações, associações e compras de empresas, 

aumentando, de forma assinalável, o poderio dos grupos económicos 

transnacionais. Por outro lado, a realidade de um sistema produtivo sofisticado 

requer esforços crescentes no sentido de fazer avançar a fronteira do conhecimento 

científico e tecnológico. Com efeito, a competição internacional exige avultados 

investimentos na investigação e na publicidade, uma vez que o domínio da 

tecnologia e o controlo dos mercados são factores decisivos no processo económico. 

Frente a tais mudanças, os mercados nacionais apresentam-se 

demasiadamente pequenos para compensar o volume dos investimentos 

necessários à multiplicação do capital e, daí a necessidade de se criarem mercados 

mais amplos, através da formação de grandes blocos económicos regionais, 

integrados por vários países. 
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Esta integração económica, feita através da constituição de blocos regionais, 

visa ampliar o mercado produtor e consumidor, favorecer o crescimento, 

intensificar as relações económicas entre os países que os integram, criar 

economias de escala e fortalecer o conjunto de forma a poder enfrentar - através 

de novas e mais dinâmicas potências económicas - a agressiva competitividade 

mundial. 

Torna-se evidente que, a longo prazo, a compatibilização das economias de 

vários países localizados em determinadas áreas do planeta - pela implementação 

de zonas de comércio livre ou de mercados comuns- pode significar, também, um 

passo importante na perspectiva de uma crescente liberalização da economia 

mundial. 

De salientar, contudo, que um processo de integração é sempre delicado! 

Requer cuidado e administração competente, sem esquecer que a sua evolução 

depende não só da dinâmica interna das economias que se integram, mas também ' 

da conjuntura mundial. 

Importa, também, não esquecer que a integração, por si só, não garante o 

desenvolvimento; apenas cria condições que tendem a favorecê-lo. No entanto, tais 

condições são sempre acompanhadas por riscos que exigem atenção e tratamento 

adequado. Por isso, a integração é um processo que deve ser permanentemente 

acompanhado e avaliado, e, quando necessário, devidamente corrigido. 

A questão da integração deve, pois, ser discutida e contemplada de forma 

ampla e abrangente. 

Com efeito, a integração não pode ser construída obedecendo apenas à 

lógica e aos interesses do capital e das grandes empresas; mas deve, também, 

incorporar a perspectiva da democracia e da solidariedade, tendo em conta as 

necessidades, os interesses e as aspirações de toda a população, designadamente a 

mais carenciada. 
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É, pois, neste contexto de significativas transformações que se estão a 

desenvolver ao nível mundial - que têm na sua base um extraordinário progresso 

científico e são a causa determinante de uma nova forma de vida e de interesses, de 

uma nova forma de comércio, de uma nova modalidade de indústria, e de uma 

nova forma de acumulação de capital - que as culturas das comunidades 

existentes, embora possam e devam sofrer mudanças substanciais, deverão, 

também preservar os seus valores fundamentais, designadamente os jurídicos, e 

entre esses os direitos fundamentais que, conforme salienta o Professor PAULO 

FERREIRA DA CUNHA, 

u pela sua própria designação, já inculcam a ideia de essencialidade, magna 
importância, ou carácter estruturante, e evocam as imagens de esteio, estrutura, 
alicerce, fundação, ou ... fundamento" (236). 

Supõe-se, assim, essencial que nos caminhos do futuro se proceda não 

apenas a uma "revisitação" dos direitos fundamentais no seu "prius"- no sentido 

de que eles estão antes, na base e até na génese de todos os direitos- mas, também, 

no sentido da possibilidade e da necessidade de procurar e alcançar novos direitos 

fundamentais. 

E, de facto, nada obsta ou repugna a que seja assim! 

Se, efectivamente, na actualidade, ninguém põe em causa a existência dos 

denominados direitos fundamentais de primeira geração - relativos à cidadania 

civil e política, concebidos, reconhecidos e protegidos para um homem abstracto, 

de que se destacam o direito à liberdade de circulação, de pensamento, de religião, 

de voto, de iniciativa, de propriedade e de disposição da vontade- a par, aliás, com 

os chamados direitos fundamentais de segunda geração - relativos à cidadania 

social e económica, baseados não apenas numa concepção do homem entendido 

como ente genérico, mas visto na especificidade da sua inserção nas estruturas 

(236) PAULO FERREIRA DA CUNHA, Res Publica, Ensaios Constitucionais, Almedina, Coimbra, 
1998, p. 27 
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produtivas expressas nos direitos à educação, à saúde, à segurança social e ao bem 

estar, tanto individual como colectivo concedidos aos trabalhadores-, a par, ainda, 

dos designados direitos fundamentais de terceira geração - relativos à cidadania 

"pós-material" que se caracterizam pelo direito à qualidade de vida, a um meio 

ambiente saudável, à tutela dos interesses difusos e ao reconhecimento da 

diferença, da singularidade e da subjectividade - porque não admitir, numa 

prospectiva dinâmica e evolucionista, a "descoberta" de novos direitos fundamentais? 

Como, aliás, salienta o Professor JORGE MIRANDA: 

"Com ou sem preceitos constitucionais expressos (. .. ) a jurisprudência tem 
construído novos direitos ou novas faculdades ou especificações de direitos para além 
daqueles que se encontram nas Constituições escritas'' (237) 

Assim, na concepção que aqui se perfilha, o Direito não constitui, pois, uma 

realidade estática, mas uma realidade dinâmica em permanente construção. 

Nomeadamente, no domínio dos direitos fundamentais, há novos direitos a serem 

alcançados através da superação da marginalização e da exclusão social (238). 

(237) As conclusões dos Conselhos Europeus podem ser consultadas na Internet em 
Í!.!!p:/.~.!![..Q.Ul!· Cl!Jr!! • 
(238) Retira-se, aliás, uma vez mais, que a Ciência jurídica se encontra ela própria aberta ao estudo 
dos interesses e dos valores que dão sentido aos conceitos - sendo esse estudo encarnado no tempo e 
no espaço - e exige um grau de flexibilidade e disponibilidade para uma permanente adaptação, 
não só a novas circunstâncias, mas também ao próprio evoluir da dogmática. 
De outra maneira não poderia ser face à enorme celeridade com que surgem novas situações num 
mundo globalizado; novas situações que implicam, sem dúvida, novas respostas que, por sua vez, 
implicam novos direitos, designadamente novos direitos fundamentais cuja densificação deve e tem 
que ser feita! 
Isto, por um lado, para que o Direito não seja um mero conjunto de normas distante da(s) 
realidade(s) que pretend.e regular ou disciplinar, e, por outro lado, os seus destinatários não vejam 
nem sintam o Direito dessa forma distante. É que um eventual "divórcio" entre o Direito e a 
realidade social ou entre o Direito e os seus destinatários significaria, sem dúvida - ao menos do 
ponto de vista sociológico -, uma ruptura com os próprios laços de pertença que constituem a 
cidadania - que comporta direitos e deveres -e com a própria questão da capacidade de exercício 
dessa cidadania. 
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2. O papel dos Conselhos Europeus, os alargamentos e a problemática dos 

direitos fundamentais (239) 

O Conselho Europeu reunido em Helsínquia, nos dias 10 e 11 de Dezembro 

de 1999, marcou uma viragem decisiva na evolução da União. Ao frxar em 1 de 

Janeiro de 2003 a data em que a União deverá estar em condições - após a 

Conferência lntergovernamental sobre a revisão dos Tratados - de acolher a 

primeira vaga de países candidatos, os Chefes de Estado e de Governo 

estabeleceram um calendário ambicioso para as instituições da União. 

Simultaneamente o Conselho Europeu quis aproveitar a lição da guerra do Kosovo 

que sublinhara a necessidade de meios militares compatíveis com a projecção da 

Europa para além das suas fronteiras e o seu contributo para a solução de um 

conflito que se desenrolava à sua porta. 

Aos actores institucionais - mas também aos cidadãos - cabe, pois, 

responder a algumas questões fundamentais para o futuro, a saber: uma Europa 

até onde, para quem, como e para quê? (240) 

De facto, a questão dos limites geográficos da União coloca.-se, hoje, como 

primordial, o que significa saber quais são os critérios - para além da própria 

exigência do respeito pelos princípios democráticos e da capacidade de integrar o 

acervo comunitário (241) - que poderão servir de fundamento a uma recusa de 

acesso à União de todos aqueles países limítrofes dos actuais e dos novos Estados 

membros da União. 

(239) Cf. JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, r. ed., Coimbra 
Editora, 1998. 
(240) V. JOSÉ CUTILEIRO, O futuro da Europa, in Política Internacional, Vol. 3, n. o 22, Outono
Inverno 2000. 
(241) O que é dizer, o conjunto das políticas comuns e da legislação comunitária. 
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Sem embargo, a União Europeia teve de preparar-se para o seu mais 

recente e ambicioso alargamento de sempre. Trata-se, no fundo, de proceder à 

reunificação do continente europeu, de consolidar a paz e a democracia na Europa 

e de possibilitar a partilha de uma crescente prosperidade, fomentada pela 

integração europeia, a todos os povos, sendo que uma das condições que os países 

candidatos têm de cumprir é a adopção e a aplicação dos acordos e das decisões 

que em matéria de justiça e de assuntos internos vigoram na União Eu.ropeia (242). 

Assim, os quinze Estados membros que constituíam a União Europeia 

mostraram-se, logo desde 1993, favoráveis ao alargamento tendo, contudo, 

especificado objectivamente os critérios a observar por cada um dos países 

candidatos para que se pudessem tornar membros da União, a saber: ter um 

regime democrático estável capaz de garantir o primado do direito, o respeito 

pelos direitos fundamentais e a protecção das minorias; possuir uma economia de 

mercado em funcionamento e uma administração pública capaz de aplicar e gerir 

as normas comunitárias. 

A preparação para o alargamento não se esgotou, porém, nas negociações! 

Implicou, também, toda uma estratégia que se pode denominar de pré-adesão, 

uma parte da qual consistiu na Parceria para a Adesão, que permitiu aos países 

candidatos modernizarem as suas sociedades em consequência da concessão de um 

apoio financeiro substancial por parte da União Europeia e, também, através de 

um intercâmbio de experiências e conhecimentos com os Estados membros (243). 

(242) Treze países solicitaram a adesão à União Europeia, sendo que dez deles se situam na Europa 
Central e Oriental - são os casos da Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Lituânia, Polónia, República 
Checa e Roménia - e os restantes três são países mais meridionais, como os casos do Chipre, de 
Malta e da Turquia. 
(243) Este aspecto adquire especial relevância em domínios como a justiça e os assuntos internos, 
como, aliás, já se referiu, e em que, seguramente, alguns dos países candidatos terão de realizar um 
enorme esforço a fim de poderem atingir os padrões em vigor na União. 
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Sem dúvida, que o alargamento significa um imenso desafio para os novos 

Estados membros da União Europeia! Repare-se, a título de exemplo, que se em 

muitos casos os novos países têm sistemas judiciais consolidados, outros há que 

terão de partir praticamente de "coisa nenhuma" para criarem um sistema de 

justiça moderno (244). 

Também, para os novos países não se demonstra tarefa fácil cumprir os 

exigentes requisitos impostos pelas políticas da União Europeia relativamente à 

abolição dos controlos das fronteiras internas e ao controlo e vigilância efectivos 

das fronteiras exteriores, no caso de fronteiras com países terceiros ou quando se 

tratem de ilhas, como nos casos do Chipre e de Malta (245). 

Na realidade, o requisito de Schengen relativo aos controlos das fronteiras 

externas obrigará, por certo, muitos dos candidatos da Europa Central e Oriental 

a reverem as suas políticas de gestão de fronteiras, uma vez que anteriormente à 

"queda" do comunismo, estes países fortificaram as suas fronteiras com os que 

consideravam ser os seus inimigos da "guerra fria" da Europa Ocidental. 

Nesta sequência- e na perspectiva do alargamento- coloca-se, sem dúvida, 

a questão do funcionamento institucional e da eficácia dos respectivos 

procedimentos de decisão, da sua homogeneidade e da sua relação com o cidadão 

(246). 

(244) Convém não esquecer que alguns dos países candidatos possuíam sistemas judiciais que 
remontavam ao regime comunista, com os juizes e os tribunais intrinsecamente "ligados" aos 
respectivos governos, contrariamente à exigência de independência imposta pelas normas da União 
Europeia, o que, necessariamente impôs, a reconstrução das suas redes de tribunais e a correspondent~ 
formação de toda uma nova geração de operadores da justiça, como magistrados e advogados. 
(245) Assim, enquanto aguardam a sua adesão à União Europeia, têm de se preparar para cumprir 
os requisitos previstos no Acordo de Scbengen, sendo responsáveis, em nome de todos os Estados 
membros, pela vigilância das fronteiras externas da União Europeia contra a imigração ilegal, o 
tráfico de droga, o tráfico de seres humanos e uma série de outras actividades criminosas. 
(246) União Federal dos Estados incluindo a moeda, a defesa da cidadania comum ... 
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Supõe-se, pois, que este alargamento histórico constituirá, certamente, uma 

etapa radicalmente nova na construção da Europa, se impõe uma consciência 

crescente da necessidade de reformar a União com vista a esse mesmo 

alargamento. 

É que, sem dúvida, para continuar a funcionar de forma eficaz e 

democrática, a União Europeia tem de conseguir realizar rapidamente, uma 

reforma global e profunda. 

Foi, aliás, esta a tese defendida pelo Parlamento Europeu na sua Resolução 

de 13 de Abril de 2000, na qual tomou posição sobre a reforma da União e, por 

conseguinte, dos seus Tratados. 

Por seu turno, quando a globalização e a mundialização exige dos Estados e 

das sociedades este enorme esforço de adaptação que os obriga a redefinir as suas 

bases por parâmetros de novas regras válidas para o conjunto do planeta, os 

europeus deverão imperiosamente questionar-se sobre o que lhes confere a sua 

identidade mas, também, sobre o que os une enquanto europeus! (247) 

Com o fim da "guerra fria" (248) surgiu um mundo diferente que não 

obstante poder ser mais instável se demonstra, por outro lado, mais propício à 

vontade dos povos disporem do seu próprio destino. Será que o sonho de Robert 

Schuman da reunificação do conjunto do continente europeu na paz e na 

prosperidade parece, assim, mais perto de se poder concretizar? 

(247) Existirá um modelo de desenvolvimento original para a Europa, baseado em valores comuns e 
na consciência de pertencer à mesma civilização? Será que os europeus partilham a mesma 
representação do lugar do homem na sociedade e são capazes de dar uma resposta comum aos 
desafios do futuro, como sejam o desenvolvimento sustentável ou a bioética? Estarão prontos a 
assumir juntos a sua segurança interna e a sua defesa colectiva? Eis, pois, algumas das questões 
actuais que marcam o debate europeu, tornando-o indissociável do debate político interno e em que 
todos os cidadãos são chamados a participar, no âmbito de uma democracia activa. 
(248) A "queda" do muro de Berlim possibilitou a legítima aspiração do povo alemão à liberdade e 
à democracia e foi rapidamente acompanhada pelos povos do ex-bloco comunista do Leste europeu, 
e pela ratificação pelo Soviete Supremo do desaparecimento da União Soviética. 

171 



Cenários e desafios para o futuro 

A verdade é que a União Europeia tentou oferecer respostas adaptadas às 

novas necessidades dos países que finalmente se libertaram do domínio externo, 

embora enfraquecidos por um sistema económico arruinado e à procura de um 

sistema político estável e democrático (249). 

Assim, já o Conselho Europeu reunido em Copenhaga, em 22 de Junho de 

1993, enumerou as condições exigidas para a adesão de um Estado, 

nomeadamente, a existência de instituições estáveis capazes de garantir a 

democracia, o primado do Direito, os direitos do Homem e a sua protecção; 

possuir uma economia de mercado viável e a capacidade de fazer face à pressão da 

concorrência e às forças do mercado no interior da União; e ter capacidade para 

assumir as obrigações decorrentes da adesão, designadamente subscrever os 

objectivos da União política, económica e monetária (250). 

A readaptação das políticas comuns, o relançamento de novas políticas em 

sectores de futuro, a consolidação do mercado interno na base de uma moeda 

única, o fomento da criação de empregos, o assegurar a liberdade de circulação dos 

cidadãos no interior de um espaço de justiça e de segurança interna, constituem as 

principais tarefas que as instituições comunitárias se propuseram para consolidar 

o "edifício" antes da entrada dos novos candidatos. 

(249) A partir de 1990 o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento e o programa 
Phare concederam apoio financeiro às novas democracias da Europa Central e Oriental. Assim, 
foram firmados acordos de associação com a Bulgária, a Eslováquia, a Hungria, a Polónia, a 
República Checa, a Roménia e, posteriormente, com os três Estados Bálticos e com a Eslovénia. 
Mas, para além do auxílio económico de urgência e da assistência destinada a facilitar a transição 
para a economia de mercado, há todo um processo mais ambicioso para cada um destes países a 
que juntam Chipre e Malta: o da adesão a prazo à União Europeia. 
(250) Estes critérios políticos e económicos impõem necessariamente esforços consideráveis para os 
países candidatos, obrigando a população a pagar os pesados sacrifícios de uma economia de 
reconstrução e de transição. 

172 



Cenários e desafios para o futuro 

Uma das principais preocupações dos governantes dos Estados membros 

durante a última década foi o imperativo de estabilidade nas fronteiras da União, 

uma vez que existia o justo receio de ver ressurgir os conflitos territoriais, os ódios 

étnicos e as tensões nacionalistas, sobretudo, em zonas durante vasto tempo 

sujeitas a regimes totalitários. 

Saliente-se que a fragmentação da ex-Jugoslávia - que gerou os conflitos 

desastrosos na Bósnia e no Kosovo - ameaçou outras regiões, encontrando, 

contudo, um enorme esforço de solidariedade por parte da Europa Ocidental 

(251 ). Hoje, a adesão das jovens democracias da Europa Central e Oriental à 

União Europeia constitui, sem dúvida, motivo de um estimulante progresso 

efectuado e a efectuar pelos países aderentes. 

Por outro lado, a consagração de uma parte substancial dos recursos do 

orçamento europeu ao auxílio de pré-adesão e de adesão dos países candidatos 

(252) decidido pelo Conselho de Berlim, em 25 de Março de 1999, concretizou este 

imperativo de solidariedade. Na realidade, tratou-se de um investimento de 

importância capital para a estabilidade europeia e para o futuro da sua 

reunificação (253). 

A árdua tarefa que agora espera os povos desta outra parte do continente 

que aderiram à União Europeia apresenta uma amplitude expressa na 

aprendizagem de uma vivência em conjunto, na paz e na tolerância; na 

ultrapassagem dos preconceitos étnicos e dos ódios pretéritos; e na conciliação de 

identidades e interdependências. 

(251) Diga-se, em verdade, que a um semelhante esforço de solidariedade não terá sido, aliás, alheio 
o perigo que a transformação da Europa Oriental e dos Balcãs num verdadeiro "inferno" 
representava para a União Europeia. 
(252) O que representou 80 mil milhões de euros, ou seja, 11, 83o/o das dotações de autorização para 
o período de 2000/2006. 
(253) Recorde-se, contudo, que o desafio não é simplesmente de ordem financeira, mas antes de 
ordem política, inscrevendo-se na própria vocação do Projecto de Robert Schuman: a reconciliação 
dos inimigos da primeira metade do século XX foi, afinal, o grande êxito do final do século. 
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É igualmente importante e necessário que estes novos Estados que 

acabaram por conquistar pacificamente a sua soberania nacional consintam, 

agora, na sujeição às regras comuns da União Europeia: deverão, para isso, 

compreender que a força de uma Comunidade assenta no exercício em comum de 

poderes livremente transferidos para instituições encarregadas de gerir o bem 

comum da União Europeia (254). 

Repare-se que a eventualidade do alargamento da União a vinte cinco 

Estados membros no termo da década que se inicia e que poderá, também, 

eventualmente contar, mais tarde, ainda, com cerca de trinta ou trinta e cinco 

Estados membros, não poderá facilmente funcionar com instituições concebidas 

para apenas seis Estados, em 1950. 

Parece, pois, não existirem grandes dúvidas que se uma tão espectacular 

mutação consagra o próprio êxito do empreendimento comunitário, por outro 

lado, sem reforma prévia, ela pode ameaçar adulterar os seus fundamentos e 

enfraquecer os seus mecanismos de decisão. 

É, também, necessário não olvidar que a Comunidade Europeia se 

transformou paulatina e progressivamente numa União Política com base numa 

dupla legitimidade: a de uma União de Estados, por um lado, e a de uma união de 

povos, por outro. Assim, a eleição do Parlamento Europeu por sufrágio universal 

directo, desde 1979, acompanhado por um progressivo aumento dos seus poderes 

legislativos e de controlo introduziram, indubitavelmente um "catalizador" 

democrático nas instituições comunitárias. 

(254) No novo conceito de "soberania partilhada", embora continuando os Estados membros a 
deterem em abstracto as prerrogativas de soberania, incluindo a competência exclusiva para 
assinar e modificar os Tratados - ou, até, em caso limite sair da União -, esses Estados transferem 
para os órgãos comunitários crescentes competências e aceitam prescindir de certos atributos de 
soberania clássica, como a moeda própria ou, cada vez mais, capacidade de decisão em matéria de 
política externa e de defesa. 
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Assim, foi já salientado o especial empenhamento do Parlamento Europeu 

na defesa dos direitos fundamentais, designadamente pelas implicações do direito 

do Parlamento em emitir parecer favorável relativamente a certos acordos 

internacionais; pelo financiamento de iniciativas em prol da defesa dos direitos 

fundamentais e pela condenação de actos de violação desses mesmos direitos (255). 

Se algumas disposições relativas à versão revista do TUE - como os artigos 

6.0
, 7/\ e 11.0 

- são novas, o mesmo não se pode dizer relativamente ao 

compromisso assumido pelo Parlamento Europeu no sentido de promover o 

respeito pelos direitos fundamentais. 

De facto, não obstante os Tratados que instituíram a Comunidade Europeia 

não conterem um número significativo de referências explícitas aos direitos 

fundamentais, a verdade é que as sucessivas alterações ao Acto Único Europeu, ao 

Tratado de Maastricht e, mais ultimamente, ao Tratado de Amesterdão 

projectaram a defesa dos direitos fundamentais e da democracia como um dos 

objectivos primordiais da União Europeia. 

Ora, isto deve-se, indubitavelmente, ao Parlamento Europeu como a 

instituição que assumiu a liderança na implementação das políticas comunitárias 

referentes aos direitos fundamentais e à sua manutenção no topo da agenda da 

União Europeia. 

(255) V. supra p. 106 
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É, pois, da mais elementar justiça, fazer também aqui uma especial 

referência ao papel do Parlamento Europeu na defesa dos direitos fundamentais, 

designadamente relativamente a algumas questões éticas que na actualidade 

constituem objecto de debate nos diversos Estados membros e que são, igualmente, 

tratados a nível do Parlamento (256). Também as matérias de política social - a 

que o Tratado de Amesterdão abriu novas perspectivas para várias políticas 

destinadas a promover os direitos fundamentais nos domínios do económico e do 

social - constituem actualmente preocupação dominante do Parlamento Europeu 

(257). 

Mas se a União Europeia sempre manifestou o seu compromisso com o 

respeito pelos direitos fundamentais, foi em Colónia, em Junho de 1999, que os 

lideres da União Europeia acordaram na elaboração de uma Carta dos Direito~ 

Fundamentais da União Europeia- como, aliás, se viu - para agrupar e reformular 

num documento consolidado os direitos fundamentais dos Estados membros que 

são aplicáveis ao nível da União. 

Posteriormente no Conselho Europeu de Nice, realizado em 7 de Dezembro 

de 2000, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão proclamaram a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 

Como é sabido, o objectivo desta Carta consiste em coligir num único texto 

e de forma inteligível todos os direitos pessoais, cívicos e políticos, bem como os 

direitos económicos e sociais, que são garantidos ao cidadão europeu. 

(256) São questões que vão desde os aspectos étnicos da biotécnologia, até à protecção de dados 
informatizados e às consequências da "revolução" informática, que pressupõem necessariamente a 
necessidade de regulamentação das novas tecnologias em ordem a garantir o respeito pelos direitos 
fundamentais. 
(257) Como, aliás, as soluções de problemas como o racismo, a intolerância religiosa, a xenofobia e 
o tratamento de refugiados e trabalhadores imigrantes. 
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3. A União Europeia e o mundo: os Países em Vias de Desenvolvimento 

(PVD) e o .. ~ercosul, em especiaL 

Nesta era da globalização - e antes de proceder ao seu alargamento - a 

União Europeia deve repensar o seu papel no mundo, a fim de se poder prover dos 

meios essenciais capazes de lhe permitir ser um interveniente indispensável e de 

primeiro plano na complicada contemporaneidade mundial. Trata-se, afinal, de 

sem prescindir da sua dimensão de ''gigante" económico, não poder nem dever 

relegar-se para uma situação de "nanismo" político! 

Por esta razão a União Europeia- e, neste contexto, o Parlamento Europeu 

- deverá assumir uma acção mais relevante na negociação e conclusão de todos os 

acordos que possibilitem incrementar a sua responsabilidade não apenas na 

economia mundial mas, também, na política internacional. 

Por outro lado, relativamente ao designado "segundo pilar", referente à 

política externa e de segurança comum (258), e face aos ensinamentos dos recentes 

e sucessivos conflitos regionais, e a uma certa "fraqueza" da União Europeia neste 

assunto, importa implementar esta política num verdadeiro espírito e acção 

comunitária, designadamente, sob a égide do Parlamento Europeu. 

Urge, pois, encontrar e projectar uma mensagem e um rosto da União 

Europeia para o mundo, em geral; e para os Países em Vias de Desenvolvimento 

(PVD) e para o Mercosul, em especial. 

Neste contexto a União Europeia tem uma intervenção activa em favor dos 

Países em Vias de Desenvolvimento, não apenas em matéria de comércio, mas, 

também, em matéria de assistência a crises humanitárias. 

(258) Política externa e de segurança comum em que a União Europeia assenta a sua acção desde a 
entrada em vigor do Tratado de Maastricht, em 1 de Novembro de 1993, posterionnente 
consolidado pelo Tratado de Amesterdão~ de 17 de Junho de 1997. 
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A Convenção de Lomé constitui o núcleo das relações comerciais entre a 

União Europeia e os 71 países de África, das Caraíbas e do Pacífico que dela são 

signatários, e que por força dela desfrutam de franquia de direitos para 

praticamente todas as suas exportações industriais e agrícolas no mercado único, 

sem qualquer tipo de reciprocidade para os produtos da União Europeia (259). 

No âmbito da ajuda ao desenvolvimento a nível mundial em matéria de 

assistência a crises humanitárias - questão especificamente mais relacionada com 

este estudo-, deve sublinhar-se que a União Europeia é o maior dador mundial de 

ajuda humanitária aos refugiados, de ajuda de emergência e de ajuda alimentar às 

vitimas de catástrofes naturais e de conflitos armados (260). 

Convém ter presente que a ajuda humanitária da União Europeia não 

constitui um fim em si mesmo, sendo inegável a existência de uma correlação 

directa entre o subdesenvolvimento e as necessidades humanitárias, pelo que estas 

duas questões devem ser abordadas em paralelo. 

Por outro lado, a União Europeia é, também, o maior dador de ajuda ao 

desenvolvimento a nível mundial, bem como o maior importador de produtos 

fabricados em Países em Vias de Desenvolvimento (261 ). 

(259) A União Europeia acordou, também, num acesso preferencial ao seu mercado a uma série de 
outros países: quer países vizinhos mediterrânicos e da Europa Central e Oriental quer países da 
Ásia e da América Latina no que diz respeito à maior parte dos seus produtos manufacturados, 
assim como de direitos reduzidos para cert{)s produtos agrícolas. Todavia, as relações comerciais 
com estas duas regiões do mundo são geralmente menos estruturadas, encontrando-se, de uma 
maneira geral, mais dirigidas para a promoção da integração económica regional, como, por 
exemplo, no caso dos acordos assinados com organismos como a Associação das Nações do Sudeste 
Asiático (ASEAN) e o Pacto Andino. 
(260) A União Europeia assegurou mais de 60% do total da ajuda humanitária destinada à 
ex-Jugoslávia, desde o início da guerra, e financiou, através do seu serviço humanitário, acções de 
ajuda em dezenas de outros países, incluindo o Ruanda, a Libéria, o Camboja, o Norte do Iraque, o 
Afeganistão, o Haiti e Cuba. 
(261) Os programas da União Europeia a favor do desenvolvimento de países terceiros- incluindo 
a Europa Oriental - representam cerca de 7,5% do orçamento comunitário, a que acrescem, 
obviamente, as ajudas bilaterais concedidas pelos estados membros. 
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Refira-se, ainda, que grande parte da ajuda comunitária - quer ao nível do 

comércio quer ao nível do serviço humanitário quer ao nível das questões políticas 

- é reflexo da afinidade da União Europeia com as antigas colónias dos seus 

Estados membros (262). 

Relativamente aos Países da América Latina, a nova dinâmica que 

actualmente os caracteriza - traduzida na consolidação de Estados de Direito, na 

liberalização comercial e económica, no retorno ao crescimento económico 

e no lançamento de um processo aberto de integração- alarga as possibilidades de 

cooperação, quer ao nível económico quer aos níveis técnico e financeiro, da União 

Europeia com os denominados Países em Vias de Desenvolvimento da América 

Latina. 

Por outro lado, existem fortes interesses que fazem a União Europeia 

acompanhar com atenção a evolução do Mercosul que constitui a segunda 

experiência concreta de um processo de integração que tem por objectivo a 

construção de um mercado comum. Como tal assume um especial valor para um 

grupo de Estados que há meio século partiram para uma experiência inédita. 

Apesar de se compreender a singularidade de cada processo de integração, torna

se evidente que o modelo desenvolvido pela União Europeia acaba por ser um 

referencial: de facto, os sucessos ou os fracassos da União Europeia reflectem-se, 

de algum modo, noutros Países que partem para a mesma experiência, com 

objectivos semelhantes. 

Os processos bem sucedidos de integração partem para uma pré- condição 

básica que é a de ser uma experiência compartilhada entre Países democráticos. 

Mais ainda, a própria integração serve como garantia de que a pré--condição da 

democracia não só se mantenha como se fortaleça. Simultaneamente, a integração 

tem um impacto directo nas relações inter-estaduais entre os seus membros. 

(262) Neste contexto, são financiados projectos de investimento económico e social- sendo cerca de 
80% projectos de desenvolvimento rural-, através de subvenções e de empréstimos a taxas de juro 
reduzidas. 
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Sendo assim, a União Europeia tem interesse na experiência do Mercosul, na 

medida em este que funciona como factor de estabilidade democrática de uma 

região que há bem pouco tempo passou por uma fase de grave supressão dos 

direitos democráticos. 

A experiência da integração obriga os parceiros a estabelecerem formas de 

cooperação e mecanismos operacionais que incentivam a procura de soluções para 

as suas divergências. O passado conflituoso dos Países da América Latina, apesar 

de muito mais pacífico que o Europeu, demonstra bem a importância do papel da 

integração como factor de organização de um grupo e Países, contribuindo para 

uma nova fase de estabilidade, não apenas nas relações bilaterais como, 

globalmente, perante o sistema internacional. 

O fortalecimento da integração entre Estados democráticos tende a 

favorecer o aparecimento de pólos abertos, ao contrário de pólos fechados, no 

cenário internacional. Os interesses comerciais, de investimento e de tecnologia, as 

forças dinâmicas do mundo hodierno que impulsionam os processos de 

globalização da economia, tendem a manter o mundo aberto aos interesses 

cruzados, principalmente entre pólos integrados. Pólos abertos podem manter 

relações privilegiadas com outros pólos ou regiões, como a União Europeia com a 

Europa Central, os Países Mediterrânicos e os Países da África, Caraíbas e 

Pacífico (ACP), ou o Mercosul com a NAFTA. 

O sucesso da experiência integradora do Mercosul é do interesse da União 

Europeia na medida em que um novo espaço passa a ter um peso diferenciado nos 

organismos internacionais. A União Europeia já demonstrou ao mundo a sua 

capacidade de coesão em assuntos comerciais, especialmente no âmbito do GATT, 

partindo, actualmente, para novas experiências, por exemplo, no domínio da 

Política Externa e de Segurança Comum (PESC). Os Países da América Latina, em 

separado, têm pouco peso nas negociações internacionais, devido ao tamanho 

relativo das suas economias. Como espaço integrado o Mercosul passa a ter um 

peso diferenciado e, como tal, passa a ter um maior poder de negociação, não 
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apenas na área do comércio mas também nos temas da política externa, bem como 

no quadro da própria ONU. 

Repare-se que pelo simples facto de transcenderem a simples zona de 

comércio livre, a União Europeia e o Mercosul podem encontrar plataformas de 

acção no quadro da Organização Mundial do Comércio (OMC), visando um 

ordenamento do mundo estruturado ã sua semelhança. 

Em concreto, o interesse da União Europeia no Mercosul reside no facto de 

que se este vingar, o novo mercado induzirá um aumento do fluxo de importações 

de bens e serviços tecnologicamente avançados que a União Europeia tem 

certamente interesse em exportar, além do incremento do investimento externo 

europeu. 

É efectivamente possível encontrar pontos de convergência que sejam do 

interesse tanto da União Europeia como do Mercosul e que façam parte de um 

esforço conjunto de compreender as consequências da mundialização dos 

problemas sem, contudo, esquecer as diferenças e a necessidade de proteger as 

sociedades abertas. 

Por um lado, é a Europa uma rica encruzilhada de experiências, hoje 

fortalecida pela chegada à democracia dos Países do centro e do leste; por outro 

lado é a América uma continuação natural do velho continente abrangendo não 

apenas o norte, mas também a América Latina que é uma realidade definida, que 

participa fortemente de raízes culturais comuns às da Europa, enriquecida pelo 

diálogo e interacção entre culturas. 

Daí a necessidade de basear a cooperação internacional entre a Europa e as 

Américas - espaços de democracia, de heranças comuns, de encontro de 

comunidades plurais de destinos e valores, nos seguintes pontos - a saber: total 

apoio ao desenvolvimento de processos de integração regional abertos, paralelos e 

complementares; aperfeiçoamento das diversas formas de integração regional e de 
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associação inter-regional, com o objectivo de favorecer o comércio livre e a 

cooperação para o desenvolvimento económico e social; apoio activo às reformas 

democráticas e constitucionais e à criação de mecanismos regionais e 

inter-regionais de protecção dos direitos humanos e de legitimidade democrática: 

estabelecimento de novos mecanismos para a resolução de diferendos comerciais, 

dentro e fora do GATT, e apoio às reformas que tenham claramente em conta a 

realidade das integrações económicas dentro da Organização Mundial 

do Comércio, de modo a criar um novo marco para a expansão do comércio e dos 

investimentos; criação de estruturas formais e informais, visando uma melhor 

informação mútua e um levantamento rigoroso dos interesses comuns e dos 

interesses divergentes entre as duas partes; apoio à assunção pela ONU de um 

papel mais activo na segurança colectiva mundial, com efectiva partilha e 

responsabilidades e uma adaptação da organização às novas circunstâncias 

do pós-guerra fria e aproveitamento dos processos regionais de integração e 

cooperação como base de uma futura reforma do sistema das Nações Unidas. 

4. A Política Externa e de Segurança Comum (PESC) e a projecção dos 

direitos fundamentais 

Os acontecimentos mundiais incitam constantemente a União Europeia a 

intervir com a determinação e a congruência que se esperam e impõem a uma 

entidade com o seu estatuto mundial. 

Como é sabido, nos termos do Tratado de Maastricht, a União Europeia 

assenta em três "pilares", sendo o primeiro constituído pela Comunidade 

Europeia, o segundo pela Política Externa e de Segurança Comum (PESC) e o 

terceiro pelos assuntos relacionados com a Justiça e os Assuntos Internos. 
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Neste contexto, a definição e a execução de uma Política Externa e de 

Segurança Comum que abarque todos os assuntos que se reportem à segurança da 

União - envolvendo a definição progressiva de uma política de defesa comum, a 

qual importa já a integração de um "braço armado" (263) - constitui, sem dúvida, 

uma importante ambição - embora algo recente - da União (artigo 17.0
, n.0 1, 

TUE), cujos objectivos essenciais, se encontram enunciados no n. 0 1, do artigo 11. o 

do Tratado da União Europeia (TUE), com as alterações introduzidas pelo 

Tratado de Amesterdão, a saber: a salvaguarda dos valores comuns, dos interesses 

fundamentais, da independência e da integridade da União, em conformidade com 

os princípios da Carta das Nações Unidas; o reforço da segurança da União sob 

todas as formas; a manutenção da paz e o reforço da segurança internacional, de 

acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas e da Acta Final de 

Helsínquia, e com os objectivos da Carta de Paris; o fomento da cooperação 

internacional; e o desenvolvimento e o reforço da democracia e do Estado de 

Direito, bem como o respeito dos direitos e das liberdades fundamentais. 

Importante é, também, sublinhar que a Política Externa e de Segurança 

Comum deve ser reconhecida pelos Estados membros como uma esfera peculiar de 

promoção quer dos interesses nacionais quer dos próprios interesses da União 

(artigos 16.0 e 19.0 do TUE) (264). 

(263) Pretenderá, de facto, a União Europeia instituir uma defesa comum? Virá a existir, algum 
dia, um exército europeu? 
Após a implantação da moeda única, a política europeia de Defesa surge como uma nova etapa 
essencial à construção da União Europeia. Foi, aliás, este o consenso manifestado no decorrer da 
reunião informal dos ministros da Defesa que em 23 de Março último terminou em Saragoça. 
A credibilidade da União Europeia no mundo implica que esta fale a uma só voz em questões de 
segurança, sendo certo que para que tal aconteça há que encontrar uma nova fórmula de 
financiamento para fornecer à Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD) as capacidades por 
esta requeridas. 
Um dos objectivos da Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD) é a criação de uma força 
militar de sessenta mil soldados: "Euro-Exército", cuja missão será intervir em crises humanitárias 
e regionais, e que deverá estar totalmente operacional dentro de aproximadamente um ano, isto é, 
já em 2003. 
(264) Os progressos já efectivados corroboram, indubitavelmente, o hábito que anterionnente a 
Cooperação Política Europeia (CPE), criada em 1970, incutiu nos Estados membros de trocarem 
informações, de se consultarem mutuamente e de coordenarem as suas políticas em matéria de 
relações externas. Na verdade, o TUE inspirou-se na já longa experiência da CPE para definir os 
novos instrumentos da PESC -''posições comuns", "acções comuns" e "estratégias comuns"- que 
completam os tradicionais instrumentos da CPE, constituídos por declarações e iniciativas comuns. 
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Ainda no que respeita à Política Externa e de Segurança Comum, saliente

se que os procedimentos aplicáveis são de natureza intergovernamental (268), 

competindo ao Conselho Europeu superintender todo o processo (artigo 13.0 e ss. 

do TUE). 

Assim, o Conselho Europeu define os princípios e as orientações gerais da 

Política Externa e de Segurança Comum (artigo 13.0
, n.0 1, TUE), sendo todas as 

decisões adoptadas por unanimidade (artigo 23.0
, n.0 1, do TUE), com excepção de 

certas decisões relativas à execução de acções comuns (artigo 23.0
, n.0 2, do TUE). 

Todavia, a Comissão que dispõe do direito de iniciativa e do poder de apresentar 

propostas, participa em todos os debates (artigo 27.0 do TUE); e o Parlamento 

Europeu é consultado regularmente, embora não disponha de qualquer poder 

directo (artigo 21.0 do TUE) (269). 

(268) Diferindo, assim, daqueles que se aplicam às relações económicas externas. 
(269) Iniciada nos princípios da década de setenta, a Cooperação Política Europeia procura 
ultrapassar o quadro económico e social instituído pelos Tratados para desembocar numa 
verdadeira estratégia comum dos Estados membros em matéria de política externa. O TUE 
ret:onbece a necessidade de integrar na política e.xterna uma dimensão de segurança comum levada 
a cabo de uma forma conjunta: Política Externa e de Segurança Comum (PESC). Em princípio 
abrange todos os domínios da política internacional ligados aos interesses da União Europeia e 
constitui o prolongamento natural da actividade comunitária. 
Nos seus debates o Parlamento Europeu atribui uma enorme importância à PESC, designadamente 
no âmbito da sua Comissão dos Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum 
e da Política da Defesa. 
A Presidência do Conselho consulta o Parlamento Europeu sobre os principais aspectos e as opções 
fundamentais da Política Externa e de Segurança Comum e zela por que as opiniões do Parlamento 
sejam devidamente tomadas em consideração. O Parlamento Europeu é regularmente informado 
pela Presidência e pela Comissão sobre a evolução da Política Externa e de Segurança da União. No 
futuro ser-lbe--á regularmente apresentado um relatório pelo alto-representante da União para a 
PESC, cargo este criado pelo Tratado de Amesterdão e cujo titular foi designado pela primeira vez 
pelo Conselho Europeu de Colónia. 
O Parlamento Europeu pode dirigir perguntas ou formular recomendações ao Conselho e procede 
anualmente a um debate sobre os progressos realizados na execução da Política Externa e de 
Segurança Comum. 
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Quanto aos instrumentos da Política Externa e de Segurança Comum: as 

"posições comuns" definem a posição da União relativamente a uma questão 

específica, devendo os Estados membros assegurar a conformidade das suas 

políticas nacionais com essas posições (artigo 15.0 do TUE); enquanto as "acções 

comuns" são instrumentos jurídicos coercivos nos termos dos quais os Estados 

membros devem agir perante situações específicas que requerem, do ponto de vista 

desses mesmos Estados membros, uma acção operacional da União (artigo 14.0 do 

TUE); finalmente, as "estratégias comuns"- o novo instrumento introduzido pelo 

Tratado de Amesterdão- são postas em prática pela União em domínios em que os 

Estados membros partilhem interesses importantes, podendo conduzir à adopção 

de posições e acções comuns (artigo 13. o, o. o 2 do TUE). 

É particularmente importante que esta Política Externa e de Segurança 

Comum - nomeadamente os seus instrumentos- se relacione com a problemática 

da protecção dos direitos fundamentais. E assim é, de facto! 

Assim, no domínio das "posições comuns" basta ter presente as que 

estabeleceram o quadro das relações com países como a Albânia, Cuba ou o 

Ruanda; as que definiram a adopção de medidas relativamente aos Estados da 

ex-Jugoslávia, ao Haiti, à Nigéria, ao Sudão, à Líbia e à Birmânia; e a adopção de 

uma "posição comum" em matéria de prevenção e de gestão de conflitos em 

África. 

Por outro lado, entre os exemplos bem sucedidos na adopção de "acções 

comuns" importantes salientem-se os problemas da ex-Jugoslávia, com o apoio à 

organização de eleições, a participação nas estruturas criadas pelos acordos de paz, 

ou o transporte da ajuda humanitária. 
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Ainda, relativamente à adopção de "acções comuns", refira-se a nomeação 

de enviados especiais para o Médio Oriente e para a região dos Grandes Lagos, em 

África; o apoio às eleições na Rússia, na África do Sul e no Médio Oriente; e o 

Pacto de Estabilidade para a Europa Central, concluído em 1994, a fim de 

promover relações de boa vizinhança, princípios de democracia e de defesa dos 

direitos fundamentais naquela região da Europa. 

Por sua vez, em 1999, foram adoptadas "estratégias comuns" referentes à 

Rússia e à Ucrânia; e já em 2000 foram adoptadas estratégias deste tipo em relação 

ao Mediterrâneo. 

Mas, nem os supra referidos exemplos de sucesso dos instrumentos da 

Política Externa e de Segurança Comum postos em prática, poderão deslembrar os 

objectivos próprios da PESC - sem os quais o incremento de tais instrumentos 

seria, no mínimo, desorientado -, nomeadamente, aqueles que se referem à 

"manutenção da paz e reforço da segurança internacional, de acordo com os 

princípios da Carta das Nações Unidas, com os princípios da Acta Final de 

Helsínquia e com os objectivos da Carta de Paris", ao "fomento da cooperação 

internacional" e ao desenvolvimento e "reforço da democracia e do Estado de 

direito, bem como o respeito dos direitos do homem e das liberdades fundamentais" 

(artigo 11.0
, n.0 1 do TUE). 

E outro tanto se diga relativamente ao extenso artigo 17. o do TUE que no 

seu n.0 2 estabelece que as questões a que este artigo se refere "incluem missões 

humanitárias e de evacuação, missões de manutenção da paz e missões de forças de 

combate para a gestão de crises, incluindo missões de restabelecimento da paz". 
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No âmbito da PESC, encontra-se rapidamente a assumir forma uma 

Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD), a fim de reforçar a capacidade 

da União enfrentar situações de crise em regiões contíguas, próxi~as, ou, até, mais 

longínquas, em estreita colaboração com a NATO, para possibilitar o 

estabelecimento de uma força militar de reacção rápida para efectuar missões de 

manutenção de paz e outras que não envolvam operações de combate. 

Repare-se que a existência de uma força deste tipo viria completar as 

actuais possibilidades da União Europeia, que incluem operações policiais, 

controlos de fronteiras e inclusivamente ajuda humanitária a populações civis, 

mesmo porque, na realidade, não são as ameaças militares que constituem os 

maiores riscos para a segurança da união, mas, entre outras, as ameaças 

relacionadas com a segurança nuclear, a criminalidade organizada, as catástrofes 

ecológicas, o tráfico de substâncias radioactivas, o sobrepovoamento, a pobreza, os 

grandes fluxos migratórios, os conflitos étnicos e regionais nas regiões periféricas 

da União. 

A preocupação e a importância que a União Europeia atribui ao respeito 

pelos direitos fundamentais (270) e o quadro jurídico que lhe está subjacente 

encontram, inegavelmente, expressão nas disposições de Política Externa e de 

Segurança Comum - como, aliás, se viu -, mas, também, no seu Programa para o 

Desenvolvimento. Cada novo acordo entre a União Europeia e um país terceiro 

integra uma cláusula de direitos fundamentais, que permite suspender quaisquer 

vantagens comerciais ou acções de cooperação para o desenvolvimento se forem 

provados abusos neste domínio (271 ). 

(270) A publicação, em 1999, do Primeiro Relatório Anual Sobre Direitos Humanos - que 
documenta as políticas, prioridades e práticas da União Europeia neste domínio - é disso uma 
demonstração. 
(271) A União tem a possibiJidade de impor sanções específicas e assim o fez contra a Sérvia e a 
Binnânia. Tais sanções vão desde a recusa na emissão de vistos a personalidades do regime, até ao 
congelamento de bens em Estados membros da União, que não hesita nem se abstém de se 
pronunciar relativamente a abusos contra os direitos fundamentais como a tortura, as detenções 
policiais e a censura, em todo o mundo, embora a sua preferência se localize na utilização de acções 
positivas em detrimento da imposição de sanções. 
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Uma última referência em matéria de segurança e defesa para as alterações 

introduzidas pelo Tratado de Nice. 

O Conselho Europeu de Nice adoptou o Relatório da Presidência sobre a 

Política Europeia de Segurança e de Defesa (PESD), que prevê nomeadamente o 

desenvolvimento das capacidades militares da União, criação de estruturas 

políticas e militares permanentes e a incorporação na União das funções de gestão 

de crise da UEO. 

Sem que isto constitua um pré-requisito para tornar a política de segurança 

e de defesa rapidamente operacional com base nas actuais disposições do Tratado, 

o Tratado de Nice altera o artigo 17.0 do Tratado da União Europeia, suprimindo 

as disposições que definem a relação entre a União Europeia e a UEO. 

. Além disso, o próprio Comité Político e de Segurança (272) poderá ser 

utilizado pelo Conselho - para fins de uma operação de gestão de crise e enquanto 

esta dure - a tomar as decisões adequadas no âmbito do segundo pilar para 

assegurar o controlo político e a direcção estratégica das operações de gestão de 

crises. 

(272) "COPS" é a nova designação do Comité Político constante do Tratado. 
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5. A União Europeia do século XXI ou a Europa renovada 

5.1. O Parlamento Europeu e a protecção dos direitos fundamentais no mundo 
(273) 

Os importantes poderes do Parlamento Europeu em matéria de relações 

externas conferem-lhe um verdadeiro estatuto de tribuna internacional (274), o 

que, sem dúvida, constitui, também, uma mais valia no papel preponderante que o 

Parlamento tem na própria protecção dos direitos fundamentais no mundo. 

De facto, constituindo o parecer favorável do Parlamento um elemento 

indispensável para decidir quer sobre a adesão de novos Estados membros quer 

sobre os acordos de associação com países terceiros quer, ainda, sobre a conclusão 

de acordos internacionais, isso significa que o Parlamento Europeu detém o direito 

de ratificar ou rejeitar "soberanamente" os acordos internacionais. 

Extremamente empenhado na protecção dos direitos fundamentais, o 

Parlamento utiliza esse poder para exigir dos Estados terceiros o respeito nessa 

matéria (275). 

Indo, ainda, mais longe, o Parlamento Europeu criou à pouco mais de uma 

década o Prémio Sakharov atribuído anualmente a uma personalidade que se 

tenha particularmente distinguido na luta em favor dos direitos fundamentais, não 

sendo raro que as personalidades distinguidas com este prémio o venham, também, 

a ser posteriormente com o Prémio Nobel da Paz. 

(273) V. supra p. 116 e ss. 
(274) Assim, durante as sessões plenárias, são regularmente convidados Chefes de Estado de países 
terceiros que intervêm perante o Parlamento Europeu em sessões solenes. 
Do mesmo modo, o Presidente do Parlamento Europeu é frequentemente convidado a efectuar 
visitas oficiais a todas as partes do mundo, o que constitui um testemunho do reconhecimento 
internacional do Parlamento Europeu. 
(275) Daí que o Parlamento Europeu não tenha hesitado em rejeitar uma série de protocolos 
financeiros com determinados países invocando precisamente os direitos fundamentais e 
obrigando-os a libertar presos políticos ou a subscrever compromissos internacionais de protecção 
desses direitos. · 
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Na realidade, como é sabido, o Parlamento Europeu tem a possibilidade de 

orientar e de promover programas de desenvolvimento e cooperação da União 

Europeia com quase todos os Países em Vias de Desenvolvimento (PVD) do mundo 

através da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação e da Assembleia 

Paritária ACP-UE. O processo orçamental permite também ao Parlamento exercer 

uma influencia directa sobre as despesas consagradas às grandes prioridades do 

desenvolvimento rural, do ambiente, da assistência aos refugiados e às pessoas 

deslocadas e do apoio às organizações não governamentais. O Parlamento Europeu 

atribui igualmente uma grande importância à ajuda humanitária. 

Particularmente através da Assembleia Paritária, o órgão democrático da 

Convenção ACP-UE, o Parlamento Europeu trabalha- não será demais repeti-lo

no sentido do estabelecimento de uma parceria baseada no comércio e no 

desenvolvimento, na luta contra a pobreza e no respeito pelos direitos 

fundamentais e dos princípios democráticos. 

É, aliás, graças ao Parlamento Europeu que a Convenção de Lomé inclui 

actualmente uma "cláusula democrática"- como também é sabido- que se traduz 

na faculdade de suspender as ajudas aos países ACP responsáveis por violações 

graves dos direitos fundamentais. 
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5.2. A Convenção sobre o futuro da Europa 

Quando se assinalam os quarenta e cinco anos da assinatura do Tratado de 

Roma e, portanto, da génese daquela que é hoje a Europa sem fronteiras e da 

moeda única, vem ao caso recordar que no presente a denominada Convenção 

sobre o futuro da Europa (276}- criada na Cimeira de Laeken, em Dezembro de 

2001 - prepararou os trabalhos para a reforma dos Tratados da União, que 

poderia levar à redacção da primeira Constituição Europeia não apenas para os 

quinze, mas para vinte cinco Estados-membros. 

A Convenção tem por objectivos, além de organizar a política europeia 

tendo em vista o futuro alargamento da União, proceder ao seu desenvolvimento 

de acordo com as recentes mudanças ocorridas no mundo, e, ainda, aproximar a 

União dos cidadãos (277). 

(276) Presidida pelo ex-Presidente Valéry Giscard d'Estaing, a Convenção para o futuro da Europa 
é composta por 105 membros efectivos e 102 suplentes, que representam os governos dos 15 Estados 
membros e dos 13 países candidatos à adesão, os parlamentos nacionais, a Comissão e o Parlamento 
Europeu. O "presidium" é composto por um Presidente (Valéry Giscard d 'Estaing), dois V ice
Presidentes (Giuliano Amato e Jean-Luc Dehaene), quinze representantes dos Governos dos 
Estados membros, trinta dos Parlamentos nacionais, dezasseis do Parlamento Europeu, dois da 
Comissão Europeia, e trinta e nove representantes dos países candidatos. 
(277) Há pelo menos cinco temas importantes em discussão: 1.) Repartição de competências: 
melhorar a repartição e a definição das competências entre a União Europeia e os quinze Estados
membros, o que já sendo uma necessidade, será um imperativo com uma União alargada a vinte 
oito países. Na verdade, é necessário distinguir, claramente, numa perspectiva de eficácia, quais são 
as competências exclusivas da União e dos Estados-membros, bem como as que devem ser 
partilhadas pelos dois níveis de decisão; 2.) Simplificação dos Tratados: ao lon~o da sua História, a 
União já conheceu quatro revisões dos Tratados- com a aprovação do Acto Unico Europeu e dos 
Tratados de Maastricht, de Amesterdão e de Nice -, preparando-se, com a Convenção Europeia, 
para mais uma revisão, assistindo-se, contudo, a uma multiplicação dos instrumentos legislativos 
que regulam o seu funcionamento. Para tornar esse funcionamento mais operacional há vários 
caminhos possíveis, corno reduzir simplesmente o número desses instrumentos, ou recorrer com 
maior frequência a leis-quadro que facultem aos Estados-membros maior margem de manobra 
para as aplicarem; 3.) Constituição Europeia: a União dispõe da Carta Europeia dos Direitos 
Fundamentais. Contudo, este documento está longe de ser uma Constituição. A União Europeia 
encontra-se regida por quatro Tratados onde se encontram fixados os seus objectivos, competências 
e instrumentos políticos. Para tornar todo este aparato legislativo mais transparente e 
compreensível para os cidadãos, impõe-se concentrá-lo num único documento e simplificá-lo. Uma 
das soluções possíveis é a integração dos tratados e da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais 
numa Constituição que defina os valores da integração europeia, os direitos e deveres dos cidadãos 
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Assim, a Convenção reflectiu durante um ano sobre o futuro da União 

Europeia e a reforma das instituições na altura do alargamento, apresentando um 

Relatório intercalar, no mês de Junho de 2002, na Cimeira de Sevilha, e um 

Relatório final, em Junho de 2003, na Cimeira de Atenas. 

da União e as relações entre os Estados-membros; 4.) Parlamentos nacionais: o projecto europeu 
baseia a sua legitimidade em instituições democráticas, que se pretendem transparentes e eficazes, 
dando os parlamentos nacionais, também, o seu contributo para esse processo. Todavia, é 
necessário criar uma opinião pública europeia e aumentar a legitimidade democrática, a 
autoridade, a eficácia e a transparência das três principais instituições, ou seja, a Comissão, o 
Conselho e o Parlamento Europeu. Para isso, há que discutir o papel do Parlamento Europeu assim 
como dos parlamentos nacionais na futura arquitectura institucional da União, a manutenção das 
presidências rotativas, as decisões por maioria qualificada, a eventual eleição directa pelos cidadãos 
do presidente da Comissão; 5.) Financiamento: o actual orçamento da União Europeia representa 
pouco mais de l% do Pm comunitário, e a partir de 2006 as perspectivas financeiras da União não 
se encontram definidas. Ora uma União Europeia alargada e aprofundada, só faz sentido se o seu 
orçamento crescer! 
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5.3. Uma reflexão sobre o futuro 

5.3.1. De Maastricht a Nice 

Quer se entenda a União Europeia apenas como uma plataforma 

civilizacional gerada por uma cultura comum e por um posicionamento conjunto 

do sistema de relações internacionais, quer se entenda a União Europeia como uma 

plataforma política com a vocação de se constituir como um poder federativo, o 

certo é que ela será sempre e apenas um dispositivo de resposta às pressões e 

dispositivos das mudanças (278). 

Em finais da década de 80, o programa central da então CEE era a 

organização do mercado único que ficaria estabelecido em 1992. Na verdade, o 

mercado único constituía, aliás, o mais importante desafio para os países mais 

recentemente integrados (279), tendo sido em função da necessidade de estruturar 

condições competitivas que permitissem a estas economias mais frágeis a 

comparação automática que se faria num mercado único, que foram concebidos 

dispositivos para um intensivo apoio à sua modernização. 

Todavia, ainda antes de se ter atingido a meta do mercado único, quis a força da 

contingência que se alterassem radicalmente os tempos estratégicos: na realidade, 

a desagregação da União Soviética, por um lado, e a unificação da Alemanha, por 

outro lado, vieram definir novas hierarquias para os objectivos estratégicos. Na 

verdade, os custos de anexação da Alemanha (280) obrigaram a adopção de 

medidas de rigor orçamental (281 ), e o eixo franco-alemão ficou seriamente 

desestabilizado com a inesperada alteração do peso específico da Alemanha e com 

(278) Por isso, a programação raras vezes correspondeu - e raras vezes irá corresponder - à 
realização, mas tal não deve ser avaliado de um modo negativo, podendo mesmo vir a revelar-se -
pela própria capacidade de adaptação que evidencia - a maior força estratégica da União Europeia. 
(279) Grécia, Portugal e Espanha. 
(280) E, a prazo, de outras zonas da Europa Central e Oriental. 
(281) Sem o que toda a Europa poderia ser considerada pelos decisores de aplicação de fundos uma 
área de excessivo risco para os seus investimentos, com um elevado risco de excesso de dívida e de 
tensões inflacionistas. 
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a abertura da sua área clássica de influência para oriente. 

Pode-se considerar que a resposta encontrada para estas inesperadas 

dificuldades foi o projecto da união monetária. O euro, concebido à imagem do 

marco, constituiria um factor eficaz de disciplina monetária sendo, por isso, 

acompanhado do Pacto de Estabilidade e Crescimento, no fundo, o "código dos 

mandamentos" para que a Europa não perdesse a confiança dos mercados 

financeiros internacionais. 

A existência de uma moeda única europeia - correspondendo a uma 

concessão da "soberania monetária" da Alemanha - seria um modo - ou um 

pretexto -, para equilibrar o maior valor geo-estratégico transferido para a 

Alemanha! Poderá ter sido uma solução de recurso, se a avaliação desta trajectória 

for feita em função do que estava programado; mas, também, se pode considerar 

que foi um produto típico do que se pode esperar do funcionamento da União 

Europeia quando os Estados europeus são confrontados com acontecimentos 

inesperados! 

Se foi apenas uma solução de recurso ou se constitui um produto típico da 

União Europeia é o que agora se irá aferir com a entrada em vigor da moeda única 

e em que, mais uma vez, se verifica uma alteração das circunstâncias, um efeito da 

força da contingência, que altera programas, objectivos e tempos de realização. 

Com efeito, se o mercado único entrou em vigor sem que praticamente se tenha 

dado por ele, oculto por outros acontecimentos- embora exista e esteja a exercer 

os esperados efeitos da eliminação das barreiras proteccionistas dentro da União 

Europeia -, também a moeda única entrou em vigor quando os factores que estão a 

gerar dinâmicas de recessão económica mundial aconselham - ou impõem mesmo! 

- a substituição do objectivo da disciplina monetária - incluindo a disciplina 

orçamental - pelo objectivo do estímulo ao desenvolvimento económico. De facto, o 

que foi primeiramente concebido como um pacto de estabilidade a que só 

depois - por razões de apaziguamento das opiniões publicas nacionais - viu 

acrescentado no título o termo crescimento, poderá vir a transformar-se, por força 
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das circunstâncias, num pacto de crescimento a que a União Europeia, através das 

suas funções de coordenação, terá de procurar assegurar uma estabilidade 

responsável. 

O Tratado de Maastricht foi objecto de um largo debate, sendo mesmo 

objecto de legitimação por via do referendo em alguns Estados membros (282). 

Todavia, o que na realidade ele é, na sua interpretação e aplicação concreta, 

depende muito mais das circunstâncias do que do seu texto e das próprias 

negociações que conduziram a um equilíbrio a que a realidade nem sempre estará 

obrigada a respeitar. 

Na cimeira de Nice deveria ser consumado um longo e complexo trabalho 

de reformulação das instituições e dos seus processos de decisão, de modo a que 

fosse possível passar-se para uma nova fase de alargamento cuja dimensão já não 

poderia ser regulada por uma "arquitectura" institucional que, na sua origem, 

tinha o eixo Paris-Bona (283). 

O modo como se "desenhou" e desenvolveu a referida cimeira cujos 

resultados não corresponderam ao que tinha sido programado para os seus 

objectivos e que obrigaram mesmo a diferir para uma futura iniciativa a resolução 

do que então ficou em aberto- comprovou não ser aquela uma boa altura para a 

inovação no domínio das instituições da União Europeia. A incerteza quanto aos 

efeitos concretos da união monetária, a instabilidade dos sistemas económicos mais 

desenvolvidos e a indeterminação quanto à estabilização do sistema de relações 

internacionais não eram, efectivamente, factores impulsionadores de projectos 

orientados para o longo prazo. 

(282) Ou de rejeição como no caso da Dinamarca. 
(283) Este alicerce primitivo foi suportando a adição de novas responsabilidades e de novas funções, 
mas não poderia resistir ao novo alargamento, pelo que se tornava necessário uma mudança 
estrutural que colocasse verdadeiramente a questão do que deveria ser a configuração da União 
Europeia. 
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Em invés do lançamento de iniciativas inovadoras no plano das instituições, 

o Conselho de Nice representou um retornar simbólico aos sistemas de equilíbrios 

de poderes no seio da União Europeia, definidos, agora, em função de uma 

computação de votos capaz de estabelecer uma medida do peso de votação para 

cada Estado membro (284). Ora não é suposto que isto tenha ocorrido por mero 

acaso, correspondendo, antes, a uma fase de bloqueamento na evolução da União 

Europeia a que não terá sido alheia a relação não completamente clarificada nem 

estabilizada entre a França e a Alemanha, o que, aliás, se evidencia sempre que se 

equacionam questões como as do alargamento para a tradicional área de influência 

germânica, isto é, para oriente! 

Para todos os efeitos práticos, com a unificação da Alemanha e com o seu 

novo valor geo-estratégico, o denominado eixo Paris-Bona parece ter desaparecido, 

embora ainda fosse possível reconstituí-lo na forma do eixo Paris-Berlim (285). Só 

que do ponto de vista da construção europeia, esta ruptura do equilíbrio 

quantitativo entre a França e a Alemanha, por um lado, e a alteração qualitativa 

na relação entre um país que foi derrotado e castigado com a sua divisão, por 

outro lado, introduziram uma alteração estrutural na dinâmica europeia, que não 

podia deixar de reflectir a diferença quer simbólica quer material que existe entre 

Bona e Berlim, ou seja, entre duas fases muito distintas na História da Alemanha 

(286). 

Repare-se que aquilo que mudou na passagem da capital alemã de Bona 

para Berlim foi o "centro de gravidade" da construção europeia, que deixou de 

ser um processo de partilha de soberania aceite pelos Estados membros, para 

passar, também, a poder ser um processo de definição de espaços de influência 

(284) Mas também identificando o que cada um dos Estados membros poderá valer para a 
formação de coligações em relação a temas específicos. 
(285) Sem esquecer que do ponto de vista político o afastamento do Chanceler Kohl e a 
impossibilidade da reeleição do Presidente Mitterrand simbolizam o fim de uma forma de 
entendimento político que, certamente, ia muito para além do diálogo regular e do entendimento 
estratégico entre a Alemanha e a França, para, na realidade, ser uma ligação interpessoal e uma 
complexa rede de complexidades. 
(286) Embora se pudesse encontrar na França o centro de acolhimento e de integração da 
Alemanha Ocidental num futuro diferente para a Europa. 
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que condicionam o modo concreto de como se faz a partilha de soberania (287). 

Na verdade, o relativo bloqueio do Conselho de Nice tem aqui a sua 

explicação: a cimeira ficou dominada pelo confronto entre a França e a Alemanha 

para que a França - qualquer que fosse o critério de "medida" adoptado- não 

ficasse em posição de inferioridade em relação à Alemanha. Ora daqui resultou 

uma "contabilidade" de poderes no interior da União Europeia, sendo certo que 

sempre que os poderes podem ser comensurados se abre uma lógica de espaços de 

influência, onde cada Estado sabe o que tem a ganhar através de uma aliança com 

outro. Assim, quando menos se esperava (288), parece reconstituir-se a lógica da 

conflitualidade tradicional na Europa, sendo olvidadas as precauções que a 

construção da União Europeia pretendia respeitar e, paradoxalmente, valorizando 

a ideia inicial, ou seja, o objectivo da paz, sobretudo, quando nada faria supor ou 

justificaria que essa questão voltasse a ser colocada. 

Todavia, a referida "contabilidade" do Conselho de Nice (289) foi relegada 

para um plano secundário por efeito de uma insólita força contingente: os ataques 

terroristas lançados contra os Estados Unidos. Com efeito, esta nova 

conflitualidade mundial alterou radicalmente as programações que estavam 

estabelecidas abrindo a possibilidade de uma crise económica mundial que não se 

encontrava no horizonte normal de decisão política nem nas expectativas da 

própria União Europeia. 

Uma vez mais, o inesperado acontece e altera o quadro das decisões! Parece 

ser, aliás, nesta flexibilidade que reside o valor estratégico da União Europeia e dos 

Estados membros para a afirmação dos seus valores económicos, políticos, 

culturais e, mesmo, militares. 

(287) Estrutura institucional, designadamente por efeito do alargamento da União. 
(288) E quando menos desejável seria tendo em conta as dificuldades da nova fase de alargamento e 
das diversas possibilidades de novos alinhamentos que esse alargamento irá provocar. 
(289) Em que aos Estados membros foi atribuída uma ponderação para as futuras votações nas 
instituições comunitárias. 
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5.3.2. De Nice a Nova Iorque, a Madrid e a Londres 

O debate sobre o futuro da Europa não pode deixar de considerar o 

significado dos fatídicos acontecimentos ocorridos em Nova Iorque no dia 11 de 

Setembro de 2001, em Madrid no dia 11 de Março de 2005, e em Londres no dia 7 

de Julho de 2005, na medida em que estes produziram uma alteração profunda na 

agenda política global cujo sentido e alcance não é possível, ainda, definir em toda 

a sua extensão (290). 

Sem embargo, a adaptação a este novo "arquétipo" processou-se com 

dificuldades várias, senão mesmo com alguma controvérsia. A este propósito, 

recorde-se o debate acerca da "crise do Kosovo", sobre os contornos da ingerência 

humanitária e dos limites da intervenção das Nações Unidas decorrentes do 

bloqueamento decisório do Conselho de Segurança na sequência das contradições 

entre alguns dos seus membros permanentes. 

De alguma forma, poderá dizer-se que estes últimos anos se confrontaram 

com ameaças de um novo tipo (291) a que correspondem exigências de 

flexibilidade acrescidas quer na resposta quer nos meios susceptíveis de serem 

utilizados. 

(290) Todavia, esses acontecimentos vieram confirmar no essencial aquilo que já era de intuir no 
plano teórico, ao qual o flagelo do dia 11 de Setembro de 2001, nos Estados Unidos da América, 
veio atribuir uma grandeza de visibilidade e de padecimento sem igual. Com efeito, desde a queda 
do "Muro de Berlim" que se assiste à emergência de novas linhas de clivagem no plano 
internacional que, em assinalável medida, correspondem àquilo a que já se chama "o lado negro" 
do processo de globalização económica, financeira e comunicacionaJ. 
Essas novas linhas de clivagem estiveram bem patentes nas crises da Bósnia e do Kosovo, enquanto 
expressão do retorno ao continente europeu de conflitos étnicos, religiosos e culturais de 
considerável extensão e que levaram a comunidade internacional a procurar linhas de conduta 
inovadoras que pretendiam responder a estes novos desafios. 
Pode, por isso, afirmar-se que as novas missões assumidas pelos Estados e confiadas às 
organizações internacionais e aos respectivos aparelhos militares - missões humanitárias, missões 
de gestão de crises, seja de prevenção de conflitos, de manutenção da paz ou de reforço das 
condições de aplicação de acordos de paz - constituíram uma primeira linha de resposta à natureza 
global das novas ameaças com que se confrontam as sociedades contemporâneas. 
(291) Ou mais propriamente de "tipo velho renovado" como, por exemplo, parece ser o caso da 
crise dos Balcãs. 
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Não será, pois, de estranhar a afirmação de que as ameaças globais exigem 

respostas globais, e, isto, numa dupla perspectiva: por um lado, a interdependência 

em que se vive à escala global de que resulta, necessariamente, uma menos rígida 

separação entre as diferentes regiões geográficas e o potenciamento dos efeitos 

espaciais de qualquer tipo de crise (292); por outro lado, a designação de ameaça 

global apela também à atenção para a natureza multifuncional dos riscos que se 

deparam e para a falta de adequação de muitos dos meios de que os Estados 

democráticos dispõem para fazer face a esses riscos. 

Mas, a proliferação de centros de "desastibilização" coloca também uma 

acrescida complexidade na caracterização das "novas" ameaças que se projectam, 

aliás, nos mais diversos sectores, e vão muito para além do plano estritamente 

militar. 

Desde logo, essas "novas" ameaças usufruem de poderosos meios sejam 

financeiros sejam de acesso a sofisticados instrumentos nos planos militar e das 

novas tecnologias de comunicação. Preocupante é a proliferação de substâncias 

biológicas e químicas e a ameaça da utilização das novas tecnologias de informação 

e de comunicação como armas de agressão quer para afectar ou destruir infra

estruturas vitais à vida colectiva quer para perpetrar crimes de natureza 

financeira (293). 

Depois, as novas agressões contra as sociedades democráticas decorrem, em 

grande medida, da existência de redes transnacionais do crime organizado que em 

simultâneo exploram um conjunto de actividades criminosas e ilícitas que se 

interpenetram e se potenciam mutuamente: desde o tráfico de drogas e de seres 

humanos para fins de exploração económica e sexual, passando pelo tráfico de 

armas, de materiais nucleares, biológicos e químicos e pelo próprio terrorismo. 

(292) Este efeito de proximidade é notoriamente ampliado pela globalização comunicacional, isto é, 
pela profunda aheração do moderno paradigma de acesso à infonnação em directo. 
(293) O denominado "ciberterrorismo" que ocorre, aliás, com uma frequência superior à que se 
pode supor, fruto de um certo interesse das próprias vítimas em ocultarem as vulnerabilidades dos 
seus sistemas de comunicação e de protecção de dados. 
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Repare-se que estas actividades delituosas transnacionais provocam, de 

alguma forma, acções de branqueamento de capitais que constituindo um aspecto 

vulnerável do seu trajecto criminoso, acabam por beneficiar não só das diferenças 

legislativas entre os diversos Estados mas igualmente da existência de regimes de 

sigilo e de protecção além de uma notória falta de aptidão das entidades 

reguladoras dos mercados financeiro, bolsista e segurador para prosseguirem uma 

acção eficaz de rastreio e de combate a maneiras subtilizadas de "lavagem de 

dinheiro". 

Finalmente, estas novas ameaças- quer pela sua complexidade quer pelos 

meios de que dispõem - beneficiam das limitações específicas da capacidade de 

resposta dos Estados e das sociedades democráticas (294 ). 

Supõe-se, pois, lícito retirar duas conclusões fundamentais: a primeira é 

que o quadro das ameaças supra referido - potenciado pelos ainda recentes 

ataques terroristas em Nova Iorque, em Madrid, e em Londres - coloca como 

prioritária a questão vasta, complexa mas decisiva da "agenda de segurança 

global"; e a segunda é que à natureza global da ameaça corresponde a necessidade 

categórica de uma resposta também ela global, seja no plano geográfico seja na 

diversidade dos instrumentos a utilizar, como condição da sua própria eficácia. 

Neste contexto, quando a União Europeia se confronta- em virtude do seu 

próximo alargamento e da vontade expressa pelos Estados membros na Declaração 

sobre o futuro da União anexa ao Tratado de Nice - com uma encruzilhada 

constitucional, é lícito indagar qual o contributo que o projecto europeu pode dar 

ao alicerce da segurança colectiva dos cidadãos europeus. 

(294) Limitações que decorrem, desde logo, dos próprios limites de jurisdição dos aparelhos 
estaduais, sejam eles referentes às diferenças entre sistemas legislativos sejam referentes à 
capacidade territorial de acção das polícias, dos serviços de informação ou dos próprios tribunais -
e da cultura ultrapassada de segurança nacional e de soberania nacional dos seus principais 
protagonistas - a que acresce que na generalidade das sociedades democráticas, nos últimos anos, 
as denominadas "funções de soberania" não têm representado uma prioridade no investimento 
público, em especial quando confrontadas no espaço da União Europeia, com a política de 
ajustamento estrutural decorrentes da introdução da moeda única europeia. 
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No fundamental tal contributo deverá assentar na definição da vocação da 

União Europeia enquanto actor global, ou seja, enquanto agente activo de um 

projecto mais vasto de regulação em nome de um conjunto de valores que marcam 

o próprio perfil do projecto de integração europeia. Daí que antes do mais o debate 

sobre o futuro da União tenha que ser um debate sobre os valores comuns em 

nome dos quais se pede um consenso para a prossecução do projecto de integração 

nas suas diversas componentes: da política externa e de segurança à moeda única, 

da cooperação policial e judiciária às políticas sectoriais comuns, da afirmação de 

um modelo social e de coesão aos desafios de competitividade e da inovação. 

Alicerçado, assim, em valores comuns partilhados não só pelos Estados 

membros mas também pelos povos da Europa, o futuro da União será orientado 

pela preocupação central de afirmar o seu protagonismo como actor global e dessa 

forma contribuir para a definição das grandes linhas de afirmação de uma efectiva 

agenda de regulação da globalização seja no plano da defesa da paz e da luta 

contra as ameaças globais, seja no plano de um desenvolvimento sustentado que 

preserve os valores fundamentais da democracia, do respeito pela dignidade 

humana, pelo desenvolvimento capaz de defender o ambiente e promover a 

solidariedade. 

Num mundo tão globalizado quanto desregulado á escala planetária- onde 

os espaços regionais desempenham em papel decisivo na definição dos grandes 

equilíbrios mundiais - a definição e identificação dos valores e dos interesses 

comuns dos europeus é essencial para contribuir para a instituição de formas de 

regulação global. Essa identidade específica europeia no contexto internacional 

tem que assentar não apenas em regras, vontades e práticas de regulação 

económica, mas postula, igualmente, um contrato político e social legitimado pelos 

cidadãos dos Estados membros da União. 

Significa isto reafirmar - quer na vertente externa quer na vertente interna 

- a natureza política da União Europeia e atribuir-lhe os meios e instrumentos 

necessários para intervir como parceiro de pleno direito nas tarefas de regulação 
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global, potenciando, assim, as soberanias nacionais que, de outro modo, não 

poderiam ambicionar cumprir tal função. 

Repare-se que este efeito multiplicador do projecto comum da União 

Europeia é tanto mais relevante quanto os ainda recentes acontecimentos de Nova 

Iorque, de Madrid e de Londres, motivaram uma incontestável aceleração no 

processo de reformulação das alianças entre os principais blocos (295) 

relativamente à qual a Europa não pode ficar marginalizada. Esta necessidade de 

afirmação na cena internacional exige o reconhecimento do carácter central da 

política externa, da política de segurança e de defesa em estreita articulação com 

as políticas comercial e de ajuda ao desenvolvimento da União Europeia do futuro. 

Ora, convém ter presente que o substracto de tal afirmação tem que ser 

encontrado nos valores que fundamentam o projecto comum no plano interno: aí 

são chamados a desempenhar uma função fundadora e legitimadora os direitos 

fundamentais e a afirmação de um modelo político, económico e social assente na 

protecção da dignidade da pessoa humana e na garantia da democracia e da 

salvaguarda dos direitos e liberdades dos cidadãos. 

Para isso, um texto "constitucionalizador" da União Europeia tem que 

integrar uma Carta dos Direitos Fundamentais - seja a proclamada em Nice seja a 

que resultar do seu aprofundamento -, sobre a qual se alicerce a construção de um 

contrato social e político legitimador do projecto europeu. 

Do estatuto constitucional dos direitos fundamentais decorre ainda o papel 

central da cidadania europeia, englobando neste estatuto cívico, desde logo, os que 

a ele acedem pela força do vínculo de pertença a cada um dos Estados membros, 

como, ainda, aqueles que, provenientes de países terceiros, adquirem por via legal 

e mediante certos requisitos, esse estatuto no contexto da União Europeia. 

(295) EUA, Rússia, China, Japão, Índia/Paquistão. 
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Ora, é precisamente neste contexto de convívio entre os diferentes Estados 

membros como fonte legitimadora das grandes opções constitucionais e a primazia 

do estatuto das pessoas enquanto seres humanos e enquanto cidadãos da União 

Europeia que se constitui a base do contrato político sobre o qual terão que 

assentar as instituições e as próprias políticas a prosseguir na União. 

A base constitucional comum do projecto da União Europeia, conferindo 

garantias de igualdade de tratamento entre os vários Estados membros - tanto no 

respeito das suas diversas identidades como da sua específica autonomia no quadro 

de um projecto comum - andará a par com a afirmação do papel central dos 

cidadãos na definição das atribuições e das competências que se traduzem num 

exercício partilhado à escala continental. 

Em nome desses valores a União Europeia do futuro será cada vez mais 

chamada a estar presente naquelas áreas onde a sua mais valia represente tanto 

um acréscimo de capacidade de afirmação dos direitos e das liberdades dos 

próprios cidadãos. 

Do exposto resulta incontornável que desta complexa dinâmica resultam 

responsabilidades acrescidas para a União Europeia em domínios 

tradicionalmente ligados às competências soberanas do Estado (296) enquanto em 

outros domínios as modernas condições das sociedades contemporâneas advertem 

para uma redefinição da partilha das competências, o que pode comportar 

devoluções de competências europeias para níveis de uma maior proximidade aos 

cidadãos da União (297). 

(296) Como, por exemplo, a política externa e a diplomacia, a segurança e a justiça. 
(297) Seja para o plano nacional seja mesmo para os planos regional e local, seja, ainda, para 
outras formas descentralizadas entre o público e o privado, dotadas de coordenação no plano 
europeu. 
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Tenha-se presente que um contrato político e de cidadania impõe 

simultaneamente que a União Europeia do futuro contemple de forma mais 

detalhada a dimensão social, não apenas enquanto componente de uma 

coordenação de políticas económicas exigida pela existência da moeda única, mas 

também - e de modo crescente - como elemento integrante desse próprio contrato 

de cidadania que reconhece, no plano dos valores, o papel central das pessoas e que 

funda o projecto comum. 

É evidente que semelhante preocupação reenvia directamente para o debate 

da, aliás, controversa questão do "modelo social europeu", na suposição que 

melhor do que procurar uma definição dogmática de um tal modelo como sistema 

fechado, seguramente, será identificar aqueles dos seus elementos que colocando 

problemas comuns a todas as sociedades poderão beneficiar de respostas 

coordenadas e a longo prazo até convergentes no plano europeu (298). 

O natural desenvolvimento destes objectivos afigura-se essencial para 

consubstanciar o contrato político e de cidadania que legitime os novos caminhos 

do aprofundamento da integração europeia para que a própria União Europeia se 

justifique perante os cidadãos não apenas como uma herança do passado mas sim 

como um verdadeiro projecto de futuro! 

(298) Como, por exemplo, questões como o desemprego estrutural, o envelhecimento das 
populações e as correspondentes pressões sobre os sistemas de segurança social, a iliteracia nas 
novas tecnologias, a garantia de valores como a solidariedade e a. coesão num contexto global de 
acrescida competitividade e de acelerada revolução tecnológica. 
Em certa medida estas questões estiveram no âmago da denominada "Agenda de Lisboa", onde se 
pretendeu desencadear um processo que, a prazo, permitisse encontrar respostas para a afirmação 
da competitividade da economia europeia e para melhorias da sua produtividade, sempre num 
contexto de salvaguarda da coesão e da solidariedade sociais e de luta contra a exclusão e a 
pobreza. 
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6, Aditamento: a Constituição Europeia. 

Mais recentemente, o Tratado que estabelece uma Constituição para a 

Europa foi assinado em Roma, em 29 de Outubro de 2004, pelos Chefes de Estado 

ou de Governo dos vinte cinco. 

A Constituição Europeia entraria em vigor em 1 de Novembro de 2006, se 

tivesse sido ratificada pelos 25 Estados-Membros da União Europeia, por via 

parlamentar ou através de referendo. 

Em Janeiro de 2005, o Parlamento Europeu pronunciou-se a favor do 

Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, por 500 votos a ·favor, 

137 contra e 40 abstenções. 

Tem-se, pois, por objectivo analisar os principais pontos em que se 

fundamentam a política, a sociedade, e a economia, oriundos da junção dos estados 

nações da União Europeia em torno de uma única Constituição. 

Pode-ae concluir que ao falar da Constituição Europeia deve-se ter presente 

que esta Constituição é: um contrato da sociedade europeia com os seus cidadãos; 

uma identidade cultural formada por várias culturas em termos de religião, 

educação, ensino, ciência, arte e desporto; é um espaço de cultura jurídica assente 

na unidade e pluralidade; um espaço de publicidade plural onde a política assume 

um papel de relevo; uma comunidade constitucional constituída pelas 

Constituições nacionais e a Constituição Europeia; um espaço jurídico em que 

desaparecerá o "Direito Europeu" para dar lugar a disciplinas como o "Direito 

Constitucional Europeu"; um espaço onde o "constituir" Constitucional faz 

referência a instâncias universais e a dimensões transcendentais. 

Neste patamar, a extrema variedade de normas incorporadas na 

Constituição Europeia criará, desde logo, relevantes problemas quanto à 

normatividade desta Constituição. Se entendermos por normatividade de uma 
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Constituição a sua especificidade e respectivos efeitos facilmente se verificará que a 

sua pretensão de se converter em norma e medida para a política e para o exercício 

do poder vai encontrar notáveis dificuldades, desde logo porque ao 

constitucionalizar todas as políticas se transforma igualmente numa Constituição 

dirigente da vida económica e social. Seria então sobreposição de interesses de 

países dominantes? Questiona-se, ainda, se tal dirigismo Constitucional não iria 

em sentido contrário à questão das soberanias nacionais. 

Por outro lado, o discurso sobre a Constituição europeia não deve 

subestimar princípios fundamentais estruturantes da competência da União, 

designadamente os princípios da subsidariedade e da proporcionalidade. 
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Não se vai, obviamente, repetir no termo deste trabalho, a totalidade dos 

passos nele percorridos. Supõe-se, no entanto, útil salientar alguns dos aspectos 

mais directamente relacionados com a sua temática geral. Impõem-se, pois, várias 

conclusões acerca dos direitos fundamentais na União Europeia. 

1. A vontade dos homens serem livres para falar e crer, libertos do terror e 

da miséria ( cfr. Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem) é de 

um passado que vincula o futuro. 

Da Magna Carta à Convenção de Protecção dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão às 

diversas Constituições dos Estados Europeus, esta sempre foi uma aspiração da 

Humanidade! 

2. É certo que esta herança ávida de um regime de direito que ofereça uma 

melhor protecção aos direitos fundamentais foi, contudo, regularmente perturbada 

por conflitos repetidos e sujeita a derivas internas. Se, por um lado, o 

individualismo dissimula a liberdade em simples autonomia, não é menos verdade 

que o colectivismo uniformiza em nome da igualdade: na realidade, tanto um como 

outro esquecem que a dignidade do Homem apenas se pode desenvolver na 

democracia. 
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Na verdade, a liberdade de cada um fundamenta-se na solidariedade de 

todos: na sua ausência, o homem corre o risco de se ver desprovido do seu 

humanismo, transformar-se em unidade de produção ou de consumo, reduzir-se a 

um dado estatístico, mutilado por um ambiente degradado ou modelado por uma 

cultura uniforme. 

3. Os actuais tempos de globalização são, inegavelmente, diferentes e 

criaram novas condições na dialéctica entre a sociedade e a administração pública, 

com inauditos modelos de comunicação, potencialidades de uma educação assaz 

mais avivada, e movimentos sociais menos ou mais recentes. 

Na época de todas as globalizações convém, porém, não olvidar que a 

globalização essencial é, de facto, aquela em que a condição natural da existência 

tem de ser construída por todos os homens, pois enquanto houver um só homem 

que, de qualquer maneira, seja privado de construir o sentido da sua existência e 

de participar na construção do sentido da humanidade são, também, os restantes 

que acabam por ser menos livres, menos racionais e com um horizonte menos 

amplo de subsistência e de realização da sua vida. 

4. Embora não haja que ter grandes apreensões relativamente à 

efectividade da protecção dos direitos fundamentais no seio da União Europeia, é, 

todavia, certo que tal protecção não é perfeita: a actual situação pode, por vezes, 

constituir fonte de confusão, podendo, inclusivamente, criar-se divergências entre 

a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem. 

5. Não é, pois, possível concluir de forma total e definitiva acerca dos 

direitos fundamentais na União Europeia, designadamente no que concerne aos 

domínios que dependem da cooperação intergovernamental, como, por exemplo, a 

cooperação nos domínios da justiça e dos assuntos internos. 
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6. A Europa, edificada a lances de um sóbrio voluntarismo gradualista 

desde o Tratado de Roma, em 1957, até ao tratado de Nice, em 2000, confronta-se 

actualmente com questões que, se não tiverem respostas eficazes, poderão 

comprometer os principais ganhos das últimas décadas. 

Estas questões decorrem, no essencial, de não se saber, de todo, como é que 

se vai fazer o prometido e cada vez mais próximo alargamento da União. Apenas 

existe a incontestável certeza de que este facto impõe um outro, que é o do seu 

aprofundamento, ou seja, a reforma das suas instituições e do seu funcionamento, 

de modo a viabilizar uma Europa com mais cem milhões de habitantes do que 

actualmente. 

7. É, assim, difícil, concluir definitivamente quanto ao futuro da própria 

União Europeia, quando este se demonstra, ainda, incerto, designadamente quanto 

à forma que esta adoptará. 

Com efeito, o próprio Tratado da União Europeia prevê "caminhos 

estreitos" entre o intergovernamental e o comunitário; e o caminho da união 

política da Europa está, ainda, em curso. 

As reticências dos Estados, ainda ciosos das suas soberanias, combinadas 

com os alargamentos, iminentes ou mais longínquos, impendem, apesar de tudo, a 

pensar que uma federação europeia poderá ser construída nos próximos anos. 

8. Embora inspirados nos princípios da liberdade, da democracia e do 

Estado de Direito, os Tratados institutivos da Comunidade não continham, de 

início, qualquer referência à necessidade de protecção dos direitos fundamentais. 

De qualquer modo, apesar das insuficiências a corrigir a União Europeia dispõe de 

instrumentos eficazes de protecção de direitos e todos os Estados aceites como 

membros são instados ao respeito da democracia e do Estado de Direito. 
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9. Assim, tendo em consideração a actual situação ou condição da União 

Europeia, a análise da protecção dos direitos fundamentais no seu seio- com as 

suas dificuldades mas, também, com os seus equilíbrios - induz a concluir que os 

direitos fundamentais se encontram, de todo o modo, bem protegidos, e que não é 

do alargamento da União que essa protecção - apesar das eventuais reservas de 

cada Estado poder, teoricamente, "fechar" o TJCE num elenco limitativo de 

direitos fundamentais - poderá resultar prejudicada. 

10. A manutenção e o desenvolvimento do espaço de liberdade, segurança, e 

justiça, por um lado, e o aprofundamento da protecção dos direitos fundamentais, 

por outro lado, fazem indubitavelmente parte dos grandes desafios da construção 

europeia para os próximos anos. 

Ora, a intervenção da União Europeia em domínios tão sensíveis como a 

cooperação policial e judiciária, ou a política de asilo e de emigração suscita, 

inevitavelmente, um reforço da protecção dos direitos fundamentais. 

11. Particularmente depois do Tratado de Amesterdão, a União Europeia 

ao consagrar os direitos fundamentais como fundamento ético-político da própria 

União Europeia, da adesão e da permanência dos Estados, revela-se e simboliza 

um progresso no que concerne à defesa dos direitos fundamentais no mundo. 

Empenhada na criação de uma democracia constitucional europeia baseada 

no princípio da coesão económica e social, a União Europeia necessita agora de 

possuir uma política externa e de defesa capaz de promover e garantir as 

liberdades e a dignidade como valores humanistas universais a preservar não 

apenas na Europa mas também no mundo! 

12. Há que salientar o especial empenhamento do Parlamento 

Europeu na defesa dos direitos fundamentais designadamente pelas implicações do 

direito que o Parlamento tem de emitir parecer favorável relativamente a certos 

acordos internacionais; pelo financiamento de iniciativas em benefício da defesa 
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dos direitos fundamentais e pela condenação de actos de violação desses mesmos 

direitos. 

13. Na sequência foi decidido a elaboração de uma Carta Europeia dos 

Direitos Fundamentais que, apesar das suas vicissitudes, constitui uma nova e 

vigorosa afirmação dos princípios comuns cuja observância é essencial à 

manutenção e desenvolvimento do projecto europeu. 

14. A existência de uma Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia - mesmo, e por enquanto, sem a respectiva inserção nos Tratados ou em 

Protocolo - constitui uma nova, inegável, e vigorosa afirmação dos princípios 

comuns cuja observância é essencial à manutenção do projecto europeu. 

15. A União Europeia tem evoluído mais por necessidade de resposta a 

problemas imprevistos e gerados pelas mudanças do que por rigoroso respeito das 

deliberações tomadas pelos Estados membros. A forma como tem evoluído a 

concretização da construção europeia demonstra uma oscilação entre a ideia de 

antecipação - em que os programas negociados entre os diversos Estados membros 

procuram responder com eficácia às questões políticas futuras - e a ideia de 

adaptação - em que as contingências obrigam a reformular programas e 

estruturas institucionais para que os problemas emergentes possam encontrar uma 

resposta adequada. 

16. Os ainda recentes acontecimentos do 11 de Setembro de 2001 

produziram um efeito de proximidade ampliados pela globalização comunicacional 

com consequências directas sobre a noção de ameaça global e de projecção 

multifuncional dos riscos com que se deparam actualmente os actores 

internacionais. 

A esta situação acresce as implicações do acesso directo à informação por 

parte da opinião pública e as consequências no que diz respeito à mobilização 

pública dos apoios ao envolvimento de forças nacionais em cenários de conflito 
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inteiramente novos. A natureza transnacional das ameaças, incapacidade de as 

sociedades democráticas accionarem mecanismos de segurança capazes de as 

conter e a "re.prioritização" das agendas de segurança dos Estados e das 

organizações vieram "re--posicionar" os conteúdos da agenda de segurança global e 

a necessidade de eficácia de uma resposta global. 
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