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RESUMO 
 
 
Identidade é um conceito fluído, que permite ser perspectivado sob a ótica de diversas áreas 
de conhecimento (política, história, direito, psicologia) e dimensões (pessoal, coletiva). Esta 
dissertação analisa os desenvolvimentos e intersecções das identidades de três sujeitos – a 
União Europeia, dos Estados-membros da UE, de uma dimensão constitucional, e o 
indivíduo, de uma perspectiva pessoal – no contexto da integração europeia. Argumenta-se, 
no que concerne à União, que o conceito de identidade serviu o propósito de legitimar o 
processo de integração econômica: esta identidade é gradualmente “descoberta” e consolidada 
em contexto inicialmente econômico mas que se desenvolve de modo a ser  progressivamente 
fundamentado em valores do constitucionalismo liberal. A identidade nacional constitucional 
do Estado-membro consiste em readequação do discurso de soberania ao contexto específico 
de “erosão de competências”, com intento de preservar as competências soberanas desses 
Estado, ainda que a cláusula identitária também permita o reconhecimento de expressão de 
aspectos ligados à cultura nacional (como religião e língua oficial), na extensão em que 
puderem ser concretizadas nas estruturas políticas e constitucionais. A identidade pessoal do 
indivíduo, cujos direitos podem ser diretamente afetados pelo direito da União, é estudada a 
partir da perspectiva dos direitos das minorias (neste sentido, examina-se a Convenção-
Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais do Conselho da Europa) conjuntamente com 
o tema de diversidade cultural, questão de crescente interesse no âmbito da Carta de Direitos 
Fundamentais da União - CDF. Limitações são impostas à proteção da diversidade cultural 
intraestadual (e, por extensão, nos direitos de membros de minorias, quando estes direitos 
opõem-se àqueles associados com a cultura nacional majoritária) pelo dever da União de 
respeitar a diversidade cultural interestadual. Focando no direito ao nome registrado em 
conformidade com uma língua minoritária, argumenta-se que, ainda que tanto o CEDH 
quanto a CDF tenham permitido a proteção jurisprudencial do nome, aspecto essencial da 
identidade pessoal que integra o conceito de “vida privada”, o teste de proporcionalidade 
aplicado tem concedido predominância dos “interesses públicos” apresentados pelos Estados 
enquanto meio de derrogação dos direitos de personalidade protegidos na CEDH.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Identidade pessoal; Identidade constitucional; Diversidade Cultural; Minoria 
linguística; Artigo 8.o  CEDH.   
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ABSTRACT 

 

Identity is a fluid concept, which allows for studying under the perspective of different fields 
of knowledge (politics, history, law, psychology) and dimensions (personal and collective 
identities). This dissertation analyses the developments and intersections of the identities of 
three subjects – the European Union, the EU Member State, from a constitutional dimension, 
and that of the individual, from a personal perspective – in the context of the European 
integration. It argues that, regarding the Union, the concept of identity served the purpose of 
legitimising the economic integration process: this identity is gradually “discovered” and 
consolidated in a initially economic context but which is developed to be increasingly 
founded on values of liberal constitutionalism. The Member State’s national constitutional 
identity consists of a readjustment of the sovereign discourse to the specific context of 
“competence creeping”, in the intent of preserving the sovereign competences of these States, 
despite also allowing for recognition of the expression of national cultural aspects (such as 
religion and the official language), in as much as they can express themselves in political and 
constitutional structures. The individual’s personal identity, whose rights the European Union 
directly interferes with, is more closely studied from the perspective of minority rights (the 
Council of Europe’s Framework Convention for the Protection of National Minorities is 
examined in this regard) in connection with cultural diversity, a matter of increased interest in 
the context of the EU’s Charter of Fundamental Rights (CFR). There are limitations imposed 
on the protection of intra-state cultural diversity (and, by extension, on the rights of minority 
groups members, when these rights oppose to those associated with the majoritarian national 
culture) by the EU’s duty to respect inter-state cultural diversity. Focusing on the right to a 
name registered in conformity with a minority language, it is argued that, despite having both 
the ECHR and the CFR allowed for jurisprudential protection of the name, essential aspect of 
the personal identity which integrates the concept of “private life”, nonetheless the 
proportionality test applied has been granting prominence to the “public interests” presented 
by the States as means to derogate the personality rights protected in the ECHR.  
 
 

 

 

Keywords: Personal identity; Constitutional identity; Cultural Diversity; Linguistic minority; 
Article 8.o ECHR.  
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INTRODUÇÃO 
 
1. Pertinência do estudo e delimitação do objeto.  
 
 A “questão identitária” surge como objeto de estudo das ciências sociais nos anos 

1960, relevando particular interesse dos cultores da Psicologia, Sociologia e Antropologia. De 

difícil definição, quiçá pela fluidez do objeto, que lhe permite seja perspectivado sob a ótica 

de diversas áreas de conhecimento (política, social, jurídica, histórica) e dimensões (pessoal, 

coletiva), o aparente obstáculo imposto por sua indeterminação não parece ter impedido o 

apreço acadêmico pelo tema1. A multiplicidade de estudos na Europa pode encontrar 

justificativa no contexto político e socioeconômico de incertezas marcado pelo pós-Segunda 

Guerra Mundial, pelo enfraquecimento dos Estados-nação: o interesse no tema parece refletir 

o sentimento de “crise de pertenças”2 que é trazido à tona nesse cenário. As incertezas e as 

indeterminações da matéria parecem ser inerentes à sua própria essência interrogatória.  

 Sendo a identidade objeto de estudo muito explorado pela Psicologia e Sociologia 

com muita propriedade, poder-se-ia duvidar de sua pertinência às Ciências Jurídicas (viés 

pelo qual o tema será desenvolvido nesta Tese de Mestrado) e do valor agregado pela 

introdução de um novo termo com origem noutra disciplina.  

 Todavia, a fluidez e a indeterminação do termo “identidade” não somente não 

impediram sua migração para o estudo jurídico como parecem ser adequados à era pós-

moderna, da sociedade líquida, da porosidade de fronteiras e da globalização3 4 em que 

vivemos. Todavia, a fim de dar alguma forma a este objeto tão fluído e de bem desenvolver 

esta dissertação, optaremos por buscar definir o tema de estudo a partir de uma abordagem 

fático-normativa, ou seja, tendo por base o uso que lhe foi dado pela ciência jurídica, mais 

                                                
1 MILLET, François-Xavier. L’Union Européenne et l’identité constitutionnelle des États Membres, Paris: LGDJ 
– Lextenso éditions, 2013, p. 2. 
2 Como nota um dos teóricos da pós-modernidade, “pensamos em identidade quando não sabemos ao certo 
aonde pertencemos [...] Identidade é o nome que damos à saída da incerteza que procuramos”, BAUMAN, 
Zygmunt. A Vida Fragmentada – Ensaios sobre a Moral Pós-Moderna (tradução de Miguel Serras Pereira). 
Lisboa: Relógico d’Água Editores, 2007, p. 88.  
3 MILLET François-Xavier, ob. cit., p. 3.  
4 Boaventura de Sousa Santos, ao referir à globalização, aponta seu caráter multifacetado, com “dimensões 
econômica, social, política, cultural, religiosa e jurídica, todas interligadas de modo complexo”, asseverando que 
“curiosamente, a globalização parece combinar universalidade e eliminação de fronteiras nacionais, de um lado, 
e diversidade local, identidade (étnica) e o retorno a valores comunitários, de outro lado”. Neste sentido, o 
fenômeno da globalização coloca questões como a do “futuro das sociedades, economias, polities e culturas 
nacionais”, influenciando, outrossim, em questões de identificação e pertença neste contexto de mudanças 
(Globalizations, in Theory, Culture & Society, vol. 23, 2-3, May 1, 2006, p. 393).  
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precisamente no contexto de integração europeia e do direito da União Europeia5. Tendo-se 

optado por um exame jurídico do tema, veremos como a questão identitária surge, na 

perspectiva dos Estados-Membros, como uma resposta à “erosão” gerada nos ordenamentos 

jurídicos nacionais pelo processo de integração. Integração esta consolidada por meio do seu 

Direito, cujo principal expoente foi o Tribunal de Justiça das então Comunidades Europeias e 

que proclamou, no célebre acórdão Van Gend & Loos, ser a ordem jurídica comunitária uma 

nova ordem de direito internacional,  “a favor da qual os Estados limitaram, ainda que em 

domínios restritos, os seus direitos soberanos [...]”6.  

 O princípio do primado7 impôs, cedo no projeto das Comunidades Europeias, às 

ordens jurídicas nacionais, a prevalência do direito comunitário sobre o conjunto de normas 

nacionais, ainda que estas fossem de ordem constitucional. O posicionamento do Tribunal de 

Justiça encontrou resistência por parte dos Estados-membros (sobretudo dos Tribunais 

Constitucionais), os quais, ainda que não quisessem abdicar do projeto de integração, não 

estavam, tampouco, prontos a renunciar à superioridade de suas normas constitucionais face 

às normas internacionais ou europeias8. Desde a década de 1960, quando esta jurisprudência é 

inaugurada, até o início da vigência do Tratado de Lisboa, presenciamos – ainda que com 

vigor oscilante – o aprofundamento da integração europeia, estabelecendo-se, a partir do 

Tratado de Maastricht, uma União não só econômica, mas também política. Se, por um lado, 

este aprofundamento poderia aumentar o receio dos Estados-membros no que toca às suas 

competências, o Direito comunitário consagrou, no artigo F. do Tratado da União Europeia, o 

respeito, pela União, da identidade nacional dos Estados-membros. Conforme será 

aprofundado ao longo desta tese, veremos que a “questão identitária”, quando aplicada ao 

sujeito Estado-membro, apresenta-se como uma nova maneira de perspectivar a soberania 

destes Estados no contexto de integração9.  

                                                
5 Conquanto a União Europeia tenha sucedido à Comunidade Europeia, utilizamos aqui, de modo indistinto,  as 
expressões “direito comunitário” e “direito da União Europeia”.  Do mesmo modo, faremos referência a “ordem 
jurídica comunitária” e “ordem jurídica da União” indistintamente.  
6 Ac. de 5 de fevereiro de 1963, NV Algemene Transport - en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c. 
Administração Fiscal neerlandesa, Proc. 26/62, ECLI:EU:C:1963:1.  
7 O caso Van Gend & Loos inaugura, em 1963, a doutrina do efeito direto. O caso Costa/ENEL (Ac. de 15 de 
Julho de 1964, Flaminio Costa c. E.N.E.L., Proc. 6-64, ECLI:EU:C:1964:66) estabelece, no ano seguinte, o 
primado na ordem jurídica comunitária.  
8 MARTIN, Sébastien. L'identité de l'État dans l'Union européenne : entre “identité nationale” et  “identité 
constitutionnelle”, in Revue française de droit constitutionnel, 2012/3 (n° 91), p.13. 
9 Em conhecida referência feita por Joseph H.H. Weiler: “Proteger a soberania nacional é passé. Proteger a 
identidade nacional [...] é à la mode.”, WEILER, Joseph H.H.. Federalism without Constitutionalism: Europe’s 
Sonderweg, in NICOLAIDIS, Kalypso; HOWSE, Robert (eds.). The Federal Vision: Legitimacy and Levels of 
Governance in the United States and the European Union, Oxford: OUP, 2001, p. 63.  
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 Se, para os Estados-membros, “identidade” iguala-se a contra-limites e à preservação 

de competências essenciais ao funcionamento da ordem constitucional, veremos como a 

identidade, para as então Comunidades Europeias, é construída em valores e princípios, sendo 

formalmente delineada na década de 1970, em cenário de afirmação comunitária nas relações 

internacionais10. A Declaração de Copenhagen, que declara a referida identidade europeia, 

fundamenta-a em valores que são comuns aos Estados-membros, como o princípio da 

democracia representativa, do Estado de Direito democrático, da justiça social e do respeito 

pelos direitos humanos.  

 O indivíduo, que, na construção do direito comunitário, foi considerado  sujeito de 

direitos diretamente alcançado pela ordem jurídica comunitária, também questiona sua 

identidade neste cenário de transformações sociais, econômicas e jurídicas. A questão 

identitária, quando perspectivada pelo sujeito “indivíduo”, delineia-se com maior clareza 

quando apropriada pela Psicologia, da Antropologia e Filosofia, em que se ampara em 

substratos socioculturais. Ainda assim, o termo foi adequado ao contexto jurídico e, desse 

modo, cogitam-se elementos formadores desta identidade que se encontram juridicamente 

protegidos: direitos das minorias (que engloba, a seu turno, uma série de elementos referentes 

a aspectos culturais de grupos minoritários, como a língua), liberdades de expressão e de 

pensamento, liberdade religiosa e o direito ao nome. Assim como para os outros dois sujeitos 

de direitos apontados (o Estado-membro da União Europeia; a União Europeia), o estudo 

deste sujeito de direitos, o indivíduo, no tema de identidade, será delineado pelo tratamento 

que lhe é dado pelo Direito da União Europeia. Em especial, estudaremos a proteção que é 

dada à identidade pessoal pelo Direito Internacional, mormente no âmbito do Conselho da 

Europa.  

 Como referido, o tema da identidade está em voga. Esta dissertação, ainda que opte 

por metodologia de análise bibliográfica, intentará trazer elementos que possam contribuir aos 

estudos existentes. Portanto, a pertinência do trabalho não se limita à recorrência do tema em 

publicações acadêmicas ou, mais recentemente, pela atenção que lhe vem sendo dada pelo 

Tribunal de Justiça11. O texto a ser desenvolvido intentará agregar valor às contribuições 

                                                
10 STRÅTH, Bo.  A European Identity to the Historical Limits of a concept, in European Journal of Social 
Theory, vol. 5, n. o 4,  pp. 388-389.   
11 Alguns dos casos que relevam o tema estudado: Ac. de 22 de dezembro de 2010, Ilonka Sayn-Wittgenstein c. 
Landeshauptmann von Wien, Proc. C-208/09, ECLI:EU:C:2010:806; Ac. de 12 de maio de 2011, Malgožata 
Runevič-Vardyn e Łukasz Paweł Wardyn c. Vilniaus miesto savivaldybės administracija e outros, Proc. C-
391/09, ECLI:EU:C:2011:291; Ac. de 2 de junho de 2014, Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff c. 
Standesamt der Stadt Karlsruhe und Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe, Proc. C-438/14, 
ECLI:EU:C:2016:401.  
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realizadas por meio da análise da “identidade pessoal”, a qual tem sido preterida pelas 

“identidades constitucionais (dos Estado-membros e da União)” em grande parte das 

publicações. Construiremos, assim, uma análise jurídica, recorrendo a textos doutrinários e à 

jurisprudência, de modo a entender como estas três identidades confrontam-se, mas, por 

vezes, influenciam-se, adentrando o conteúdo umas das outras.  

 Buscaremos entender como o termo “identidade”, no contexto de integração europeia, 

teve seu significado construído de modo a servir de ferramenta política de autolegitimação da 

União, assentando-se em princípios abstratos e universais do constitucionalismo liberal e, no 

âmbito dos Estados-membros, a ser utilizado como limite à integração12. Ainda, veremos em 

que medida o terceiro sujeito, o indivíduo, teve, no projeto europeu, os direitos atinentes à sua 

identidade pessoal adequadamente ponderados13 relativamente aos dos dois primeiros sujeitos.  

 Para se fazer referência às diferentes identidades, optaremos pelos termos “identidade 

constitucional” (para fazer referência à União Europeia e aos seus Estados-membros),  

“identidade nacional constitucional”  e “identidade constitucional estadual” (especificamente 

para fazer referência aos Estados-membros da União Europeia), em detrimento da expressão 

“identidade nacional”14.  Isto porque esta coloca a tônica em elementos culturais e sociais sem 

que, necessariamente, estes elementos tenham respaldo jurídico-constitucional. Assim, sendo 

este um estudo eminentemente jurídico, opta-se por terminologia que faça referência à 

hierarquia constitucional de um valor juridicamente protegido, ainda que este expresse 

aspecto relacionado à cultura 15 . Especificamente quanto aos elementos formadores da 

“identidade pessoal” do indivíduo, esta, embora não nos possamos fechar a elementos 
                                                
12 MILLET, François-Xavier, ob. cit., p. 5.  
13 Tendo em conta o elemento de “ponderação”, próprio aos princípios, esta análise terá de ser feita a partir de 
casos concretos colocados ao exame jurisdicional. Assim, após exame isolado dos elementos componentes de 
cada identidade, proporemos a análise de casos em que estas identidades sejam confrontadas.  
14 O TJ não esclarece quanto às terminologias “identidade constitucional” e “identidade nacional”, usando ambas 
indistintamente. Alguns AG, todavia, providenciaram esclarecimentos quanto aos termos: Miguel Poiares 
Maduro, no caso Michaniki (Conclusões apresentadas em 8 de outubro de 2008, Proc. C- 213/07, 
ECLI:EU:C:2008:544, par. 31), afirmou que a identidade nacional que se visa proteger inclui a identidade 
constitucional do Estado-membro, referindo à redação atual do artigo 4.o , n. o 2, TUE, que faz menção, na 
descrição dos elementos protegidos pela cláusula de identidade nacional, às estruturas constitucionais 
fundamentais dos Estados-membros. Veja-se, também, o posicionamento de Sébastien Platon, para quem 
identidade constitucional é uma noção utilizada pelos tribunais constitucionais nacionais a título de uma reserva 
de soberania, uma oposição ao princípio do primado do direito da União. Para o Autor, a noção de identidade 
nacional é distinta, relevando da ordem jurídica da União e, sendo um conceito de direito comunitário, deve ser 
interpretado pelo TJ. (PLATON, Sébastien. Le Respect de l’Identité Nationale des États Membres: Frein ou 
Recomposition de la Gouvernance, in Revue de l’Union européenne n. o 556, 2012, p. 158).  
15 O entendimento contemporâneo do conceito de cultura encontra suas origens no contexto da Ilustração, em 
que compreendia “toda produção dos seres humanos vivendo em sociedade, aí se encontrando os conhecimentos, 
as crenças religiosas e populares, as artes, a moral, os costumes e usos sociais, as tradições e também o direito”. 
(cf. Bruno Galindo, in Constituição e diversidade cultural: em busca de uma teoria intercultural, Revista 
Brasileira de Direito Constitucional, n. o 6, Jul./Dez 2005, p. 470). 
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trazidos por demais áreas das ciências sociais para a construção do conceito, também será 

analisada a partir da ciência jurídica. A partir de perspectiva dos direitos humanos (Direito 

Internacional, sobretudo no âmbito do Conselho da Europa)  e dos direitos fundamentais 

(Direito da União Europeia), estudaremos a questão da identidade pessoal com ênfase no 

direito ao nome, fazendo referência sobretudo ao direito de registro civil do nome conforme 

as regras linguísticas de idioma com que se identifica um membro de minoria16.  

 Portanto, este estudo tem por proposta o exame destas três identidades colocadas em 

movimento. Após buscarmos defini-las e mostrar como foram juridicamente construídas, 

relevaremos como a identidade pessoal tem-se mostrado em relação àquelas dos Estados-

membros e da União Europeia.  

 
2.  Metodologia e estruturação do estudo.  
 
 O termo “identidade”, em primeira significação, em que se toma a palavra 

literalmente, significa “idêntico”, “igual”17. Pode, em segunda significação, revelar um 

conjunto de características e circunstâncias que distinguem uma pessoa (ou um objeto) graças 

às quais é possível individualizá-la18, denotando a autenticidade e a singularidade de alguém 

ou de algo. Assim, “identidade”, seja ela pessoal ou constitucional, constrói-se 

simultaneamente sob fundamentos de singularidade e de semelhança – estas interagem e 

provocam, por vezes, complementaridade, noutras, contradição (quando se nega a identidade 

de outro sujeito)19. Desperta, pelo menos no que concerne à semelhança, o sentimento de 

coesão numa determinada comunidade. Contraditoriamente, o conceito pode ser também 

invocado quando este sentimento inexiste, em contextos de crise20, o que se confirma pelo 

projeto europeu, formalizado no cenário de pós-II Guerra, que se assentou numa vontade de 

futuro convergente. A este propósito, Michel Rosenfeld, ao especular sobre a possibilidade de 

atribuição de uma identidade constitucional às constituições transnacionais como a da UE 
                                                
16 A definição do termo minoria é, em si, problemática. Se, por um lado, há múltiplas minorias e são diversas as 
definições propostas, temos de, ainda assim, delimitar o âmbito de estudo também quanto a este conceito. 
Portanto, focaremos nossa atenção nas chamadas minorias “étnicas, religiosas ou linguísticas”, tidas como 
sinônimo do histórico termo “minorias nacionais” (no mesmo sentido, vd. RINGELHEIM, Julie. La Convention-
cadre pour la protection des minorités nationales. Mythes et réalités, in Les minorités: un défi pour les États. 
Bruxelles: Académie royale de Belgique, 2012, p. 3).  
17 STRÅTH, Bo. Ob. cit., p. 387.  
18 Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o termo significa “consciência da persistência da própria 
personalidade”. Etimologicamente, encontra raízes nos termos latinos “identitas”, “idem” (o mesmo). 
(Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa - Temas e Debates, Lisboa : Instituto Antônio Houaiss de 
Lexicografia Portugal, 2003, p. 2.029). 
19  ROSENFELD, Michel. The Identity of the Constitucional Subject: Selfhood, Citizenship, Culture and 
Community. Abingdon and New York: Routledge, 2010, p. 27.  
20 STRÅTH, Bo.  Ob. cit., p. 387.  
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admite que “uma ordem jurídica constitucional e sua identidade possam ser projetadas para o 

futuro – como é o caso norte-americano, em que um quase inexistente demos criou a 

constituição, estabelecendo um Estado para uma futura nação, delineando os contornos de 

uma identidade constitucional que se tornaria essencial para o sucesso futuro da 

constituição”21. Conforme veremos, é o caso da União, em que pese a ausência de demos 

europeu, cuja identidade não restava clara à partida, mas que se consolidou à medida que 

avançava a integração europeia. 

 A convergência e a integração econômica levadas a cabo por métodos supranacionais 

e a formação de um “direito comunitário” vivo, vinculativo e inspirado em conceitos do 

Federalismo suscitaram inquietações das partes integrantes deste projeto, os Estados-

membros soberanos. Estes põem-se a questionar sobre seu real papel no projeto e a balancear 

a busca pela “unidade” intentada em âmbito comunitário por meio da preservação da 

“pluralidade”, da “diversidade” (ou seja, dos aspectos que os identificam) expressadas nas 

respectivas ordens jurídicas.  

 A questão que nos leva ao estudo do tema identitário circunscreve-se na interação 

destas três identidades – a da União, a dos Estados-membros e a do indivíduo – e em que 

medida, ao longo do projeto de integração europeia, uma se sobrepôs às restantes. A natureza 

imprecisa e complexa do objeto de estudo “identidade” demanda sejam feitas delimitações, a 

fim de que possamos desenvolver o tema de dissertação com profundidade. Assim, optaremos 

por metodologia eminentemente jurídica, informada por previsões normativas e decisões 

judiciais, fundada no direito da União Europeia e no direito internacional. 

 O estudo que se propõe será fundamentalmente crítico. Tencionamos, por meio da 

análise doutrinária e jurisprudencial, formular posicionamento a partir desta investigação 

realizada. Para compreendermos como a “questão identitária” acompanhou o projeto europeu, 

teremos de conformar o conceito aos diferentes “sujeitos europeus”. Portanto, no primeiro 

capítulo, veremos que a primeira referência formal à “identidade europeia” é feita no contexto 

de afirmação comunitária nas relações internacionais, fundando-se referida identidade em 

valores comuns que se aproximam de ideias proclamadas pelo constitucionalismo liberal. 

Perceberemos como estes valores anunciados ganham, posteriormente, valor jurídico 

vinculante. A seguir, a “questão identitária” será perspectivada pelo segundo sujeito, o 

Estado-membro. Voltaremos nossa atenção às demandas dos Estados-membros de preservar 

suas competências e de manter a diversidade , esta que também identifica a própria União.   
                                                
21 ROSENFELD, Michel. The Identity of the Constitucional Subject..., p.173.  
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 No segundo capítulo, analisaremos a identidade pessoal do indivíduo. Após 

delinearmos os contornos desta identidade, indicando seus principais elementos constitutivos, 

focaremos nossa atenção na questão do nome enquanto parte integrante da identidade pessoal. 

Examinaremos pormenorizadamente a proteção jurídica concedida ao nome no âmbito 

europeu – seja pelo direito da União Europeia, seja pela Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem. Verificaremos que a proteção concedida é indireta e tênue, pois construída por 

intermédio da jurisprudência e depende de conceito que engloba múltiplos elementos da “vida 

privada e familiar” e confirmada muito restritivamente, em hipóteses de “sérios 

inconvenientes” (e, especificamente no âmbito da UE, relacionado, também, à restrição ao 

direito de livre circulação e permanência). 

 No terceiro capítulo, as três identidades – constitucional, nacional constitucional e 

pessoal – serão colocadas em movimento. Para tal, recorreremos à análise de acórdãos do 

Tribunal de Justiça em que, de fato, as três identidades estão contempladas. Veremos que, em 

alguns casos, elementos invocados pelo Estado-membro como parte de sua identidade 

nacional constitucional encontram elemento correspondente na identidade constitucional da 

União, uma vez que “identidade” é tanto aquilo que garante a “unidade” do projeto europeu e 

do direito da União Europeia quanto aquilo que preserva a sua “pluralidade”, ou seja, os 

Estados-membros e a sua diversidade cultural e jurídica.  
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CAPÍTULO I –  Identidade Constitucional da União Europeia e Identidade Nacional 
Constitucional do Estado-Membro: de unidade à “unida na diversidade”?  
 
1. O início: os princípios do efeito direto e do primado como propulsores da ordem jurídica 
da União.  
 
  O projeto europeu, compromisso de integração firmado entre Estados soberanos, 

resultou de negociações de natureza intergovernamental, culminando em instrumentos 

jurídicos formalmente internacionais. As três Comunidades Europeias – a CECA, a CEE e a 

CEEA – constituíram-se em organizações internacionais, sujeitos de direito internacional 

habilitados a prosseguir objetivos específicos. Neste contexto, não se vislumbra, ao menos 

formalmente, um afastamento dos tratados constitutivos (e dos revisionais ou de adesão) do 

modelo de “tratado internacional” por que se estabeleceram.  

 O afastamento do Direito Internacional, a verdadeira diferenciação relativamente a 

este, dá-se substancialmente, por meio da construção de ordem jurídica pelas instituições 

criadas pelos tratados, de que se sobressai uma delas: o Tribunal de Justiça. Este tomou para 

si o desafio de assegurar a efetividade do direito comunitário, adotando particular 

interpretação dos Tratados22. Assim, o TJ, a fim de reforçar a legitimidade da nova e distinta 

ordem jurídica, adotou um discurso constitucional e inspirado no modelo federal norte-

americano na construção deste Direito23.  

 A ideia de um “federalismo comunitário” não é estranha à literatura de DUE, tendo 

sido aceita, em maior ou menor grau, pelos juristas da área. Fausto de Quadros, apesar de 

negar caráter federal ao direito da UE, fundamentando sua tese na inexistência de Estado 

federal europeu e de constituição europeia em sentido formal, admite que este Direito 

apresenta “algumas importantes características federais”24. Destaca como “desenvolvimentos 

federais” a criação da moeda única pelo Tratado de Maastricht, a transformação da Comissão 

no “governo” da União Europeia e o poder legiferante e de co-decisão do Parlamento 

Europeu25. Similarmente, Joseph Weiler26 27, conquanto não negue a realidade de uma “Europa 

                                                
22 ENES, Graça. Unidade e diferenciação no direito da União Europeia: a diferenciação como um princípio 
estruturante do sistema jurídico da União (Teses de doutoramento). Coimbra: Almedina, 2017, pp. 48-49; 51. 
23 MADURO, Miguel Poiares. We The Court. The European Court of Justice and the European Economic 
Constitution. Oxford: Hart Publishing, 1998, pp. 7-8. 
24 QUADROS, Fausto de. Direito da União Europeia. Coimbra: Almedina, 2004, p. 335.  
25 QUADROS, Fausto de. Direito da União Europeia..., p. 336.  
26  WEILER, Joseph H.H.. Federalism without Constitutionalism: Europe’s Sonderweg, in NICOLAIDIS, 
Kalypso; HOWSE, Robert (eds.). The Federal Vision: Legitimacy and Levels of Governance in the United 
States and the European Union, Oxford: OUP, 2001, pp. 55-56. 
27 Já para Robert Schütze, a natureza da UE é federal, pois tem uma estrutura composta, combinando elementos 
internacionais e nacionais. Critica a tradição doutrinária europeia, que não consegue conceber o “princípio 
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intergovernamental”, reconhece ter havido “arranjos constitucionais” que aproximam a ordem 

jurídica da UE de uma ordem constitucional-federal.  

 Nesse sentido, demonstraremos, neste capítulo, como o Tribunal de Justiça, com o 

apoio da Comissão28 29 e ante a displicência dos Estados-membros30, constitucionalizou o texto 

dos Tratados, afastando-os de suas origens jusinternacionais. O TJ, sob a justificativa dos 

alargados objetivos dos tratados constitutivos e por meio dos princípios do primado e do 

efeito direto, fez com que o fim “maior” de estabelecimento de mercado comum permeasse os 

mais diversos aspectos dos ordenamentos jurídicos nacionais (mesmo que se tratasse de 

matérias atinentes às competências nacionais reservadas), desde que houvesse o mais tênue 

elemento de conexão com este fim31.  

 No contexto de integração econômica, vemos ocorrer a transferência, ainda que 

limitada, de poderes soberanos pelos Estados-membros à CEE, o que é afirmado em aresto de 

natureza constitucional do TJ, prolatado no caso Van Gend & Loos32. Neste, afirma-se que o 

tratado constitutivo da CEE criou uma nova ordem jurídica de direito internacional33, em 

                                                                                                                                                   
federal” (federalismo) fora do contexto estadual, reduzindo o conceito de federação à “Estado Federal”. Assim, 
para o autor, a melhor maneira de caracterizar a UE é atribuir-lhe natureza de “Federação de Estados” (European 
Constitutional Law. Cambridge: CUP, 2012, pp. 77-79). Entre nós, em sentido semelhante, Francisco Lucas 
Pires, para quem “Federação” é a denominação que se melhor adequa à estrutura jurídica da União. Para o autor, 
“a própria noção de constitucionalização dos Tratados evoca uma paralela federalização progressiva, ainda que 
num longo prazo. A integração pelo Direito, por meio da jurisprudência do TJ, desempenhou o papel  
fundamental de “carta constitucional” e de estabelecimento de garantia aos indivíduos em sede de direitos 
fundamentais” (Introdução ao direito constitucional europeu: seu sentido, problemas e limites. Coimbra: 
Almedina, 1997, pp. 95-96). Para leitura completa da perspectiva do autor sobre o caráter federativo da União, 
vd. pp. 90-99.  Em sentido contrário, Jorge Miranda, segundo quem “a União não se reconduz a federação, 
porque o Tratado não constitui um Estado que se sobreponha aos Estados-membros. Aproxima-se mais de uma 
confederação – de uma confederação diferente das confederações clássicas [...]”. (Manual de Direito 
Constitucional – Tomo III, Estrutura constitucional do Estado. Coimbra: Coimbra Editora, 5a edição, 2004, pp. 
198-199).  
28 Eric Stein, ao revisar os casos relevantes na construção da estrutura constitucional das Comunidades (hoje 
União), chegou à conclusão de que o TJ foi guiado pela Comissão no sentido maior integração jurídica. (em 
Lawyers, judges, and the making of a transnational constitution, 75 AJIL, 1081, p. 24). 
29 Vital Moreira aponta como driver da construção constitucional, a par do TJ, o Parlamento Europeu, por suas 
intervenções nas Convenções que prepararam a CDF.  (“Respublica” Europeia: Estudos de direito 
constitucional da União Europeia, Coimbra: Coimbra Editora, 1a edição, 2014, pp. 39-40).  
30 ENES, Graça. Unidade e diferenciação no direito da União Europeia..., p. 51.  
31 ENES, Graça. Unidade e diferenciação no direito da União Europeia..., p. 79.  
32 Ac. de 5 de fevereiro de 1963, Proc. 26/62, ECLI:EU:C:1963:1. Os fatos e fundamentos jurídicos apresentados 
no caso são conhecidos: o TJ, com apoio da Comissão e contrariamente à opinião do AG e dos Estados holandês 
e belga, decidiu que a proibição prevista no  referido artigo 12.o  era “diretamente aplicável”, podendo, portanto, 
ser invocada por um particular contra o Estado.  
33 A referência à ordem jurídica comunitária como “de direito internacional” não será retomada em acórdãos 
posteriores. Assim, o acórdão COSTA/ENEL, refere apenas que “o Tratado CEE instituiu uma ordem jurídica 
própria que é integrada no sistema jurídico dos Estados-membros...” (Ac. de 15 de julho de 1964, Proc. 06/64, 
ECLI:EU:C:1964:66, p. 555). 
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nome da qual os Estados transferiram parcelas de soberania34 35. E se, no acórdão Van Gend, 

que introduz a doutrina do efeito direto, o TJ definiu critérios exigentes para a possibilidade 

de atribuição daquele efeito, veremos que estes critérios são, aos poucos, flexibilizados. 

Assim, em acórdão de 198936, considera serem as normas da União invocáveis face à 

administração pública, que devem aplicá-las como standard de intepretação e parâmetro de 

legalidade da legislação nacional, afastando normas nacionais contrárias ao direito da UE. Em 

acórdão de 199137, o TJ esclarece que os tribunais nacionais podem conhecer de ofício normas 

da União, como é o caso de disposições claras e precisas de uma diretiva cujo prazo de 

transposição expirou38.  

 Especificamente quanto às diretivas, a questão do reconhecimento do efeito direto às 

disposições surgiu muito mais restritivamente do que quanto às normas de direito originário. 

Importante referir, todavia, que o princípio consoante o qual a diretiva só pode produzir 

efeitos uma vez expirado o prazo de transposição deve ser temperado, tendo em vista o teor 

do acórdão Inter-Environnement Wallonie39 (no mesmo sentido, veja-se o caso mais recente 

Adeneler40), que declarou não poder o Estado, mesmo antes de ter expirado o período de 

transposição, adotar medidas nacionais que comprometam o resultado visado pelo ato41. Em 

que pese o acórdão Marshall42 tenha negado a possibilidade de invocação de efeito direto de  

uma norma da União no plano das relações entre particulares ante um tribunal nacional, esta 

denegatória não impediu que o TJ desenvolvesse estratégias a fim de atenuar o impacto desta 

recusa. Nesse sentido, o TJ, fundamentando-se no critério de disposição de “poderes 

                                                
34 Ao referirmo-nos à terminologia “parcelas de soberania”, afastamo-nos da ideia de soberania indivisível, una. 
Pressupomos uma “erosão” da soberania, paulatinamente estabelecida, em que as competências são transferidas 
às instituições comunitárias, sem que, todavia, esgotem-se as competências dos Estados-membros (cf. Graça 
Enes. Unidade e diferenciação no direito da União Europeia..., pp. 105-107) Esta ideia fica plasmada na ordem 
jurídica da União a partir do acórdão COSTA/ENEL, em que se constata que a União é dotada de “poderes reais 
resultantes de uma limitação de competências ou de uma transferência de atribuições do Estado para a 
Comunidade [hoje União], e estes [Estados] limitaram, ainda que em domínios restritos, os seus direitos 
soberanos e criaram, assim, um corpo de normas aplicável aos seus nacionais e a si próprios.” 
(ECLI:EU:C:1964:66, p. 555).   
35 ENES, Graça. Unidade e diferenciação no direito da União Europeia..., p. 104.  
36 Ac. de 22 de junho de 1989, Fratelli Costanzo SpA c. Comune di Milano, Proc. 103/88, ECLI:EU:C:1989:256.  
37 Ac. de 11 de julho de 1991, A. Verholen e outros c. Sociale Verzekeringsbank Amsterdam. Proc.  apensos C- 
87/90, C- 88/90 e C- 89/90,  ECLI:EU:C:1991:314 
38 PAIS, Sofia Oliveira (coord.). Princípios Fundamentais de Direito da União Europeia – uma abordagem 
jurisprudencial. Coimbra: Almedina, 3a  edição, pp. 24-25.  
39Ac. de 18 de dezembro de 1997, Inter-Environnement Wallonie ASBL c. Région wallonne, Proc. C-129/96, 
ECLI:EU:C:1997:628 
40 Ac. de 04 de julho de 2006, Konstantinos Adeneler e outros c. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), Proc. 
C- 212/04, ECLI:EU:C:2006:443 
41 PAIS, Sofia Oliveira (coord.), ob. cit., pp. 26-29.  
42 Ac. de 26 de fevereiro de 1986, M. H. Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area Health 
Authority (Teaching), Proc. 152/84, ECLI:EU:C:1986:84.  
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exorbitantes” 43 por parte de autoridades locais, indústrias estatais, universidades, considera-as 

“equiparadas a Estado”, fazendo com que estivessem obrigadas, nos limites de suas 

possibilidades, a aplicar as previsões de diretiva, abstendo-se de aplicar previsões legais 

nacionais que fossem contrárias aos atos da União. Na mesma linha, estabeleceu a obrigação 

de interpretação conforme ao DUE do direito nacional: qualificando os tribunais nacionais 

como órgãos do Estado responsáveis pelo cumprimento de obrigações em sede da UE44, o TJ 

desenvolveu princípio no sentido de que a legislação nacional deveria ser interpretada 

harmoniosamente com o DUE, à luz da diretiva em causa45.  

 No paradigmático Marleasing 46 , confirmou-se que uma diretiva ainda não 

implementada poderia ser invocada a fim de influenciar a interpretação de um tribunal 

nacional em relação jurídica entre dois particulares. Em casos subsequentes, resta claro que 

esta “obrigação interpretativa” aplica-se não somente à legislação nacional que implementa 

uma diretiva, mas à ordem jurídica nacional como um todo47. Quanto ao efeito direto de 

tratados internacionais, o TJ historicamente adotou um posicionamento monista em relação a 

estes instrumentos jurídicos48, considerando que estes formam, desde a ratificação pela UE, 

uma parte integral da ordem jurídica da União, o que não implica terem todas as previsões 

constantes de um tratado efeito direto. Neste âmbito, o acórdão Kadi49, ao optar por um 

posicionamento dualista, também enfatiza a autonomia e o primado da ordem jurídica 

                                                
43Ac. de 12 de julho de 1990, A. Foster e outras c. British Gas plc., Proc. C - 188/89, ECLI:EU:C:1990:313. 
44 Importa referir, no âmbito da consolidação da ordem jurídica da União, que também participaram da 
“europeização” das ordens jurídicas dos EM, para além do mais óbvio protagonista TJ, os tribunais nacionais. 
Como recorda-nos Graça Enes, “os princípios constitucionais/federais que marcaram o ativismo judicial do TJ 
(efeito direto, primado, interpretação conforme e responsabilidade por incumprimento) convocam os tribunais 
nacionais como agentes de efetivação” do direito da UE. (A europeização dos direitos nacionais dos Estados-
membros. O papel dos tribunais nacionais, in Estudos Comemorativos dos 20 anos da FDUP, pp. 575-576).  
45 CRAIG, Paul; BÚRCA, Gráinne de. EU Law – Text, cases and materials. Oxford: OUP, 2015, 6th edition, pp. 
206-207; 209.  
46Ac. de 13 de novembro de 1990, Marleasing SA c. La Comercial Internacional de Alimentacion SA, Proc. C – 
106/89, ECLI:EU:C:1990:395.  
47 CRAIG, Paul; BÚRCA, Gráinne de. EU Law – Text, cases and materials…, pp. 211-213.  
48 Todavia, no acórdão Kadi referido a seguir, opta por uma abordagem dualista, afastando-se da posição 
consolidada na ordem jurídica comunitária que, em sua relação com o DI, enfatizava o respeito da UE pelo DI e 
o lugar primordial dos tratados internacionais dentro no âmbito da jurídica comunitária. Aqui, ao mesmo tempo 
em que refere que o direito comunitário deve respeitar os tratados internacionais, incluindo a Carta das Nações 
Unidas e as Resoluções do Conselho de Segurança desta OI, enfatizou que nenhum tratado internacional poderia 
afetar a autonomia da ordem jurídica comunitária, acentuando o caráter dualista da decisão (Cf. Gráinne de 
Búrca. The European Court of Justice and the International Legal Order after Kadi, in Jean Monnet Working 
Paper 01/09, pp. 6; 30).  
49 Ac. de 03 de setembro de 2008, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Conselho da 
União Europeia e Comissão das Comunidades Europeias, Proc. apensos C-402/05 P e C-415/05 P, 
ECLI:EU:C:2008:461. 
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constitucional da UE relativamente ao direito internacional50. Assim, segundo a jurisprudência 

estabelecida neste acórdão, o efeito interno de um tratado de DI e de decisões internacionais 

tomadas no âmbito de órgãos estabelecidos em tratados devem submeter-se ao teste de 

compatibilidade com o direito originário, isto é, os Tratados e os princípios gerais de direito 

da União, enquanto valores fundamentais desta ordem jurídica (poder-se-ia dizer sua 

identidade constitucional51). Portanto, tal qual os Tribunais Constitucionais dos Estados-

membros não abdicam da análise de conformidade do DUE às suas “Cartas Magnas”, o TJ 

não renuncia ao controle de conformidade de atos internos de execução do DI à luz do 

“quadro constitucional” da União52.    

 Para além do desenvolvimento da doutrina do efeito direto, cumpre-nos referir, em 

breves linhas, ao princípio do primado, que ficou consagrado no acórdão COSTA/ENEL5354. 

Tal qual ocorre em Estados federais, também na ordem comunitária, o direito comunitário 

deve preponderar, afastando a aplicação do direito do Estado-membro. Em que pese o direito 

originário não contivesse nenhuma “cláusula de supremacia”, nos moldes dos Estados 

federais, não houve impedimento para que esta doutrina se firmasse no espaço comunitário. 

Em primeiro lugar, sempre restou clara a intenção de viabilizar o projeto jurídico europeu. O 

então artigo 5.o, CE (hoje artigo 4.o, n. o 3., TUE), determinava que aos Estados “cumpre [...] 

facilitar à Comunidade o cumprimento de sua missão, abstendo-se de tomar quaisquer 

medidas suscetíveis de pôr em causa a realização dos objetivos de integração”. Nesse aspecto, 

a doutrina do primado é afirmada pelo TJ55 56. O Tribunal, ao fundamentar o princípio no 

                                                
50 BÚRCA, Gráinne de. The European Court of Justice and the International Legal Order after Kadi, in Jean 
Monnet Working Paper 01/09, p. 7.  O acórdão refere que “um acordo internacional não pode pôr em causa a [...] 
autonomia do sistema jurídico comunitário”, e que “[...] as obrigações impostas por um acordo internacional não 
podem ter por efeito a violação dos princípios constitucionais do Tratado CE” (par. 282; 285).  
51 O par. 304 faz referência aos “princípios que fazem parte dos próprios fundamentos do ordenamento jurídico 
comunitário, entre os quais o da proteção dos direitos fundamentais...”.  
52 WITTE, Bruno de. Direct Effect, Primacy and the Nature of the Legal Order, in CRAIG, Paul; BÚRCA, 
Gráinne de (eds.). The Evolution of EU Law. Oxford: OUP, 2nd edition, 2011, pp. 336-337. 
53 Ac. de 15 de Julho de 1964, Flaminio Costa c. E.N.E.L., Proc. 6-64, ECLI:EU:C:1964:66.  
54 O caso traz à discussão a problemática da primazia interna do direito comunitário. Dentre os argumentos 
apresentados pelo TJ a fim de fundamentar seu posicionamento, destacamos aquele que aponta a necessidade de 
se distinguir o Tratado da CEE de “tratados internacionais comuns”. O argumento mais pertinente, todavia, 
parece ter sido aquele respeitante ao effet utile das obrigações decorrentes dos tratados: os Estados que assumem 
estes deveres a nível internacional devem estar preparados para colocá-los em prática, por meios judicias e por 
outros instrumentos (WITTE, Bruno de. Direct Effect, Primacy and the Nature of the Legal Order..., pp. 328-
329).   
55 MACHADO, Jónatas E.M.. Direito da União Europeia. Coimbra: Coimbra Editora, 2a edição, 2014, p. 245.  
56 Veja-se, também, o acórdão Melki & Abdeli (Ac. de 22 de junho de 2010, Proc. apensos C-188/10 e C-189/10, 
ECLI:EU:C:2010:363). Neste, citando o acórdão Simmenthal (Ac. de 09 de março de 1978, Administração das 
Finanças do Estado c. Sociedade anónima Simmenthal, Proc. 106/77, ECLI:EU:C:1978:49), o TJ reafirma a 
doutrina do primado : “[...] as disposições do direito da União tem a obrigação de garantir a plena eficácia dessas 
normas, não aplicando, se necessário e no exercício da sua própria autoridade, qualquer disposição contrária da 
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próprio direito da União, reafirma o caráter hierárquico e constitucional da ordem jurídica que 

se estava consolidando.   
 
2. Identidade constitucional da União: constitucionalização do texto dos tratados e 
identidade fundada em seus valores. 
 
 Não obstante os estudiosos da Ciência Política e do Direito possam não considerar a 

União um Estado, o DUE apresenta características que o identificam com o direito 

constitucional57. As doutrinas do efeito direto e do primado recém estudadas representaram 

passos definitivos no afastamento da ordem jurídica da União do DI. A seguir, precisaremos 

as razões por que os Tratados podem ser concebidos como Constituição da União. Não nos 

deteremos a discutir a (im)possibilidade de uma constituição fora do modelo Estado-nação 

vestfaliano – afinal, para que o conceito de constituição se possa aplicar a outras formas de 

agregação de poder político, como é o caso da UE, pressupõe-se a libertação dos quadros 

tradicionais da doutrina jurídica. Tomemos como ponto de partida a admissão de uma 

constituição fora do contexto estadual58. Notemos, assim, que a União dispõe de texto 

fundamental com funções similares às desempenhadas por uma constituição formal59: a 

organização do poder político – repartição de atribuições entre a União e os EM; a tutela dos 

direitos fundamentais dos cidadãos, sendo a União dotada, atualmente, de CDF com efeitos 

jurídicos vinculativos; regras referentes à sua organização econômica; a superioridade 

                                                                                                                                                   
legislação nacional, mesmo posterior, sem que tenha de pedir ou aguardar a sua revogação prévia por via 
legislativa ou por qualquer outro procedimento constitucional”(par. 43).  
57 ENES, Graça. Unidade e diferenciação no direito da União Europeia..., p. 120. 
58 MARTINS, Ana Maria Guerra. Curso de Direito Constitucional da União Europeia. Coimbra: Almedina, 
2004, p. 123. Para Vital Moreira (“Respublica” Europeia”: Estudos de direito constitucional da União 
Europeia, Coimbra: Coimbra Editora, 1a edição, 2014, pp. 33-35), é incontestável que, em sentido amplo, 
constituição possa ser entendida como “lei fundamental de uma coletividade política territorial sem poderes 
soberanos, ainda que com poderes legislativo, executivo e judicial próprios”. No constitucionalismo moderno, 
mais do que a ideia de poder constituinte, fundamental à noção de constituição é a ideia de que todo o poder é 
constituído (que se submeta ao Direito na sua organização e no seu funcionamento), sendo limitado pela 
separação de poderes e pelo estabelecimento de um Bill of Rights que defenda as liberdades e os direitos das 
pessoas face ao poder. Se a DDHC francesa declarava que onde faltasse separação de poderes e Bill of Rights 
não haveria constituição, onde ambos se configurarem, haverá constituição em sentido material. Nesse sentido, 
os tratados da União são uma constituição no sentido amplo referido, uma constituição pactuada entre os 
Estados, sendo dotada de uma carta de direitos fundamentais em espaço onde o poder político é separado. 
59 Para Ana Maria Guerra Martins, o TUE, que preenche os requisitos mínimos para poder ser considerado uma 
constituição em sentido material – ainda que a constituição material da União possa também estar contida em 
regras não-escritas, deduzidas a partir da intepretação do TJ – pode ser concebido como uma constituição em 
sentido formal. Reconhece a inexistência de um demos europeu, mas, ao admitir a existência de vários demoi na 
Europa, sublinha que o poder constituinte no seio da UE não necessita de partilhar as mesmas características do 
poder constituinte estadual. Assim, dado o caráter peculiar da União, podemos admitir para si um poder 
constituinte permanente, que se manifesta no desenvolvimento constitucional e nos alargamentos. Portanto, a 
autora admite mesmo uma constituição formal, a qual tem de ser minimalista para estas outras formas de 
agregação do poder político, como é o caso da União. (Curso de Direito Constitucional da União Europeia. 
Coimbra: Almedina, 2004, pp. 128-130). 
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hierárquica dos tratados constitutivos dentro do ordenamento da UE; a supremacia em relação 

aos ordenamentos dos EM (primado); a fiscalização judicial da legalidade comunitária (o TJ 

como tribunal constitucional).  

 Se o projeto europeu iniciou com preponderante caráter econômico, fazendo com que 

as liberdades de circulação de mercadorias, de serviços, de capitais e de pessoas fossem 

erigidas a “liberdades fundamentais”, não são somente estes aspectos que concretizam a 

identidade da União. O caráter constitucional dos tratados demanda determinada “ideia de 

Direito”, extraída dos valores e dos princípios da ordem jurídica comunitária: a União assenta 

em valores humanistas. A constituição da União, tal como as dos Estados-membros, assenta 

em valores como a democracia, o princípio do Estado de direito, a proteção dos direitos 

fundamentais, a justiça social e o pluralismo cultural. Ainda que estes valores não sejam 

específicos à União, no âmbito do projeto europeu, tomam forma particular, diferenciando-se 

dos referenciais das constituições estaduais. Os Estados-membros, para além dos valores 

partilhados com a União e com os outros Estados-membros, possuem valores próprios que 

fazem parte de sua “identidade nacional constitucional”, a ser respeitada pela constituição 

europeia 60 . A constituição da União, ao mesmo tempo que condiciona as ordens 

constitucionais nacionais, em nome do primado de seu Direito, tem de, em certa extensão, 

acomodar estas ordens jurídicas, mormente em razão das identidades constitucionais de seus 

Estados-membros61.  

 Portanto, a constituição da União não é originária, pois seu direito constitucionalizou-

se. E se, em razão deste processo de constitucionalização, hoje não se questiona a natureza 

constitucional dos tratados, podemos, tal como fizeram os tribunais constitucionais nacionais 

relativamente aos seus textos fundamentais, encontrar um núcleo essencial nesta constituição. 

Chamemos este núcleo, paralelamente ao que fazem os tratados quanto aos EM ao referirem à 

“identidade nacional constitucional” destes, de “identidade constitucional da União”. Toda 

constituição pressupõe uma certa ideia de Direito que se baseia em princípios e valores, e a 

constituição europeia não constitui uma exceção, pois fundamenta-se numa base axiológica 

sólida62. 

 Retrospectivamente, a primeira referência à identidade jurídico-política da União, no 

contexto da construção europeia, realizou-se por via da Declaração de Copenhagen de 197363: 

                                                
60 MARTINS, Ana Maria Guerra. Curso de Direito Constitucional da União Europeia..., pp. 125-134.  
61 ROSENFELD, Michel. The Identity of the Constitucional Subject..., p. 174. 
62 MARTINS, Ana Maria Guerra. Ensaios sobre o Tratado de Lisboa, Coimbra: Almedina, 2011, p. 50.  
63 Declaração sobre a identidade europeia – Os nove países membros das Comunidades europeias estimaram que 
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como substrato político e social, via-se uma Europa de caráter “responsável em relação ao 

resto do mundo”, sobretudo no contexto da crise econômica do petróleo64, da recente adesão 

do Reino Unido e da Östpolitik alemã. O projeto europeu é originalmente baseado numa 

integração europeia como forma de resposta à intolerância entre Estados, ao nacionalismo, à 

contínua beligerância estabelecida entre os principais Estados europeus: a ideia inicial era a 

de integração baseada no supranacionalismo, de modo a construir uma Europa que estivesse 

para além dos Estados e do nacionalismo devastador65. Portanto, a Declaração referida 

estabelece, ainda que sem valor vinculativo, a “identidade europeia”66, fortemente ligada ao 

projeto europeu de integração e de reafirmação da Europa no cenário internacional. 

 Nas décadas de 1970 e 1980, a ideia de existência de “valores comuns” persiste em 

declarações e resoluções das instituições europeias67 sem que, entretanto, ganhassem valor 

                                                                                                                                                   
havia chegado o momento de redigir um documento sobre a identidade europeia, permitindo-se melhor definir as 
suas relações com os outros países do mundo e as suas responsabilidades no que concerne ao lugar que ocupam 
nas relações mundiais. Eles decidiram definir esta identidade em perspectiva dinâmica, e com a intenção de 
aprofundá-la ulteriormente à luz do progresso realizado na construção europeia. [...] I. A coesão dos nove países 
membros da Comunidade: (1) Os nove Estados europeus, [...] tendo ultrapassado os seus antagonismos, 
decidiram unir-se, ao elevarem-se ao nível de necessidades europeias fundamentais, a fim de assegurar a 
sobrevivência de uma civilização que lhes é comum. Desejosos de assegurar o respeito pelos valores da ordem 
jurídica, política e moral aos quais são conectados, preocupados com a preservação da rica variedade de suas 
culturas nacionais, partilhando uma mesma concepção de vida, fundada na vontade de construir uma sociedade 
concebida e realizada ao serviço da humanidade, eles entendem dever preservar os princípios da democracia 
representativa, do reino da lei, da justiça social – finalidade do progresso social – e do respeito dos direitos 
humanos, que constituem os elementos fundamentais da identidade europeia. [...] (4) A construção europeia 
empreitada pelos nove países membros da Comunidade abre-se às outras nações europeias que partilham dos 
mesmos ideais e dos mesmos objetivos. II. A identidade europeia em relação ao mundo (21) Os Nove 
participarão da negociações internacionais com um espírito aberto, preservando os elementos constitutivos de 
sua unidade e seus objetivos fundamentais. Ademais, os Nove estão decididos a contribuir com o progresso 
internacional [...] por posições comuns que decidirem adotar, toda vez que se faça possível, nas organizações 
internacionais, nomeadamente na Organização das Nações Unidas. III. Caráter dinâmico da construção europeia: 
(22) A identidade europeia é chamada a evoluir em função da dinâmica da construção da Europa. No domínio 
das relações exteriores, os Nove prender-se-ão à definição progressiva de sua identidade vis-à-vis a outras 
entidades políticas. Por meio disso, têm consciência de reforçar a sua coesão interna e de contribuir para a 
elaboração de uma política propriamente europeia. Eles estão convencidos de que o empreendimento progressivo 
desta política será um dos elementos essenciais a fim de permitir que os seus países abordem com realismo e 
confiança os estágios posteriores da construção europeia, facilitando a transformação prevista no conjunto de 
suas relações em uma União europeia. (Bulletin des Communautés Européennes. Décembre 1973, n° 12. 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes. « Déclaration sur l'identité 
européenne », pp. 127-130.  
64 STRÅTH, Bo. Ob. cit., pp. 388-389. 
65 BESSELINK, Leonard  F.M..  National and constitutional identity before and after Lisbon, in Utrecht Law 
Review, vol. 6, n. o 3, 2010, pp. 38-39.  
66 Esta Declaração, a seu turno, retira sua inspiração do Estatuto do Conselho da Europa, de 1949, que dispunha 
que os EM estavam inabalavelmente conectados aos valores espirituais e morais que são o patrimônio comum de 
seus povos e que estão na origem dos princípios de liberdade individual, de liberdade política e do primado do 
direito, sobre os quais se funda toda democracia verdadeira” (cf. Fausto de Quadros. Droit de l’Union 
européenne - Droit constitutionnel et administratif de l’Union européenne, Bruxelles: Bruylant, 2008, pp. 61-
62).  
67 Anterior à Declaração de Copenhagen, veja-se a Declaração da Conferência da Cúpula de Paris, de 21 de 
outubro de 1972 (Bol. CE, 1972, p. 15). Posteriormente, o Relatório da Comissão de 25 de junho de 1975, sobre 
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vinculativo. Ainda que a integração europeia tenha tido inicialmente vocação econômica, a 

presença de valores comuns nas origens do projeto europeu é inegável. Isto porque o método 

funcionalista de integração pensado pelos pais fundadores deveria culminar em união política. 

O Tratado de Maastricht, referiu, em seu considerando III, ao “apego aos princípios da 

liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos do homem e liberdades fundamentais e do 

Estado de direito”, em redação próxima àquela que constaria do artigo 6.o, n. o 1, TUE, sob a 

vigência de Amsterdã68. Ainda no Tratado de Maastricht, no título consagrado à PESC, fez-se 

referência, nos objetivos desta política, à salvaguarda dos valores comuns (Artigo J.1, n. o 2, 

do Tratado de Maastricht)69.  

 E, a partir da reforma de Amsterdã, a identidade da União passa a ser referida como 

uma que se baseia na democracia e no respeito pelos direitos humanos enquanto pilares de 

integração (o artigo F., n. o 1, do Tratado de Maastricht, é alterado pelo  artigo 8.o, do Tratado 

de Amsterdã, de modo que a redação do artigo 6.o, n. o 1, TUE, passa a referir que “ a União 

assenta nos princípios da liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos do Homem e 

pelas liberdades fundamentais, bem como do Estado de direito, princípios que são comuns aos 

Estados-membros”). Se, até então, a existência de um Estado democrático era condição prévia 

indispensável para a adesão, após esta revisão, consigna-se que estes princípios não são 

apenas elementos da ordem interna dos EM, mas valores básicos da União que por ela serão 

defendidos. E o seu desrespeito passa a ter consequências claras: passa-se a prever, no artigo 

7.o, TUE, que, em casos de “risco manifesto de violação grave” ou de “ violação grave e 

presistente” dos princípios da União, o Conselho pode suspender o EM70. A importância dos 

                                                                                                                                                   
a União europeia (Bol. CE, suplemento 5/75), a Resolução do Parlamento de 10 de julho de 1975 sobre a União 
Europeia (JOCE, 06 de agosto de 1975), a Declaração Conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão sobre os Direitos Fundamentais, comprometendo-se a respeitar os direitos fundamentais no exercício 
das suas competências, de 05 de abril de 1977, ou ainda a declaração solene sobre a União europeia, dos chefes 
de Estado e de governo, de Stuttgart, de 19 de junho de 1983 (Bol. CE 1983, p. 26). Todos estes textos insistem 
em valores como o de democracia representativa, do Estado de direito, do respeito pelos direitos fundamentais 
ou sobre a liberdade, igualdade e justiça social (MARTI, Gaëlle. Valeurs communes et pouvoir constituant dans 
l’Union Européenne, in Les valeurs communes dans l’Union européenne, Onzièmes Journées Jean-Monnet. 
POTVIN-SOLIS, Laurence (dir.). Bruxelles: Bruylant, 1re édition, 2014, p. 103).  
68  GORJÃO-HENRIQUES, Miguel. A Evolução da Protecção dos Direitos Fundamentais no Espaço 
Comunitário, in RIQUITO, Ana Luísa et al. Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, Coimbra: 
Coimbra Editora, 2001, p. 22.  
69  MARTI, Gaëlle. Valeurs communes et pouvoir constituant dans l’Union Européenne, in Les valeurs 
communes dans l’Union européenne..., pp. 102-103.   
70 As sanções previstas para a hipótese de “violação grave e persistente” (artigo 7.o, n.o 3) consistem na 
suspensão de alguns dos direitos decorrentes da aplicação dos Tratados ao Estado-membro em causa, incluindo o 
direito de voto do representante do Governo desse Estado-membro no Conselho. No âmbito do Tratado de 
Amsterdã, que introduziu esta cláusula atualmente prevista no artigo 7.o, apenas estavam prevista sanções na 
hipótese de efetiva violação. Com o advento do Tratado de Nice, inclui-se o primeiro parágrafo do atual artigo 
7.o, que refere ao “risco manifesto de violação grave”, fase em que não se aplicam sanções ao EM (o primeiro 
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valores na construção europeia é também enfatizada pela introdução de cláusula geral de não-

discriminação, segundo a qual o Conselho pode adotar medidas para combater discriminação 

fundada em, entre outros, origem étnica71.  

 Dando sequência à nossa análise, após as reformas do Tratado Lisboa, não obstante o 

insucesso do projeto de constituição para a Europa, o legado constitucional material em nada 

foi alterado: perdeu-se o caráter de “constituição formal”, mas a natureza de constituição 

material persiste. Assim, podemos identificar a identidade constitucional da União nos valores  

fundadores da construção europeia, constantes do artigo 2.o, TUE. Este passa, com o advento 

do Tratado de Lisboa, a ser um artigo-chave em razão de sua posição no texto do Tratado. Por 

sua relevância ao ordenamento jurídico da União72, não tem apenas função programática, mas 

efetiva pertinência jurídica e produz efeitos jurídicos concretos. Assim, estabelece condições 

de admissão do pedido de adesão de novo Estado candidato, nos termos do artigo 49.o, TUE, 

e sua violação grave ou risco manifesto de violação pode conduzir à aplicação de sanções 

políticas ao Estado-membro violador (consoante artigo 7.o, TUE). Sendo os valores 

enunciados de natureza universal, os quais têm por fonte “o patrimônio cultural, religioso e 

humanista da Europa”, apresentado no n. o 2. do preâmbulo do TUE, estes valores devem 

prevalecer sobre todas as fontes de direito da União73.  

                                                                                                                                                   
parágrafo refere que “sob a proposta fundamentada de um terço dos Estados-membros, do Parlamento Europeu 
ou da Comissão Europeia, o Conselho, deliberando por maioria qualificada de quatro quintos dos seus membros, 
e após a aprovação do Parlamento Europeu, pode verificar a existência de um risco manifesto da violação grave 
dos valores. Antes de proceder a essa constatação, o Conselho deve ouvir o Estado-membro em questão e pode 
dirigir-lhe recomendações, deliberando segundo o mesmo processo”). Este texto foi introduzido de modo a 
permitir o monitoramento de Estados-membros e prevenir a ocorrência da “violação grave e pesistente”. Uma 
vez determinada a “violação grave e persistente”, toma-se a decisão de impor sanções. A redação do parágrafo 
3.o refere  “a alguns direitos”, o que implica que os direitos suspensos serão especificados na decisão de 
imposição das sanções e que não se possibilita uma suspensão total desses direitos. Ademais, o Estado-membro 
em causa não pode ser obrigado, em virtude do procedimento, a deixar a União Europeia. Do mesmo modo, há 
uma limitação expressa às sanções no sentido de que o Conselho deverá ter em conta as eventuais consequências 
dessa suspensão nos direitos e obrigações das pessoas singulares e coletivas (cf. Leonard Besselink. The Bite, the 
Bark, and the Howl – article 7 TEU and the Rule of Law Initiative, in JAKAB, András; KOCHENOV, Dimitry, 
The Enforcement of EU Law and Values – ensuring Member States’ compliance, Oxford: OUP, 2017, pp. 128-
130). 
71 SEABRA, Maria João. Valores europeus no Tratado de Amsterdão, in VASCONCELOS, Álvaro de (coord.). 
Valores da Europa – Identidade e Legitimidade. Cascais: Principia, 1999, pp. 120-121.  
72 A preservação dos valores é um dos primeiros objetivos da União, consoante prevê o artigo 3.o, parágrafo 1. o, 
TUE. Isto significa que os valores constituem a essência (: identidade) da UE e incluem-se no bloco de 
legalidade segundo o qual o TJ julga a validade dos atos de direito derivado, fazendo recurso, se necessário, à 
interpretação teleológica (QUADROS, Fausto de. L’identité constitutionnelle de l’Union Européenne et les 
valeurs communes, in Les valeurs communes dans l’Union européenne, Onzièmes Journées Jean-Monnet. 
POTVIN-SOLIS, Laurence (dir.). Bruxelles: Bruylant, 1re édition, 2014, p.169). 
73 QUADROS, Fausto de. L’identité constitutionnelle de l’Union Européenne et les valeurs communes..., pp. 
166-169. 
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 Estes valores devem, assim, influenciar a intepretação de qualquer disposição de 

ambos os Tratados, o que significa que o TJ e os tribunais nacionais devem ter em conta os 

valores da União quando interpretam e aplicam o DUE. Finalmente, os valores anunciados 

devem igualmente ser respeitados nas relações externas da União74. Em resumo, o Tratado de 

Lisboa renomeou os “princípios” em que se funda a União Europeia, doravante “valores”, e 

alargou o seu âmbito: sob a mais recente vigência se passa a incluir – além da liberdade, da 

democracia, do Estado de direito e do respeito pelos direitos humanos consagrados pelo 

Tratado de Amsterdã que modificou o TUE –  a igualdade e o respeito pela dignidade humana 

e, dentro do respeito pelos direitos humanos, os direitos das pessoas pertencentes a minorias75.  

 A constituição da União, por ter sido construída à imagem de um Estado-Federal, mas 

não se enquadrando como Estado, apresenta “particularidades constitucionais”. Vejamos, 

assim, que esta constituição é contratual, pois origina-se de um pacto intergovernamental de 

DI, que vai, lentamente, modificando-se até culminar em verdadeiro pacto social, entre os 

órgãos da UE, os EM e os cidadãos. Trata-se de uma constituição em formação, imperfeita: 

constrói-se diariamente, pela influência dos diversos atores. Forma-se e transforma-se (é uma 

constituição em transformação justamente pelo caráter dinâmico e evolutivo da União) com 

base no objetivo maior de criação de uma união cada vez mais estreita entre os povos 

europeus. É uma constituição complementar, pois completa e molda as constituições 

nacionais ao telos comunitário (de estabelecimento de união cada vez mais estreita entre os 

povos europeus) – sendo, assim, finalística76. Todavia, o fim de “união cada vez mais estreita” 

que revela a essência da norma fundamental da União, esta caracterizada como um processo77, 

merece alguma ponderação. Isso porque, em que pese o preâmbulo do TUE ainda refira a esta 

“união cada vez mais estreita”, o que implica contínua reflexão e persistente aprimoramento 

desta ordem jurídica, a previsão atual nos Tratados possibilita redução das competências 

(artigo 48.o, n.o 2, TUE) bem como a secessão (artigo 50.o , TUE, de que é exemplo o 

BREXIT, ainda não finalizado).  

 
 
 
 

                                                
74 MARTINS, Ana Maria Guerra. Ensaios sobre o Tratado de Lisboa, Coimbra: Almedina, 2011, p. 51.  
75 MESQUITA, Maria José Rangel de. A União Europeia após o Tratado de Lisboa. Coimbra: Almedina, 2010, 
p. 51.  
76 MARTINS, Ana Maria Guerra. Curso de Direito Constitucional da União Europeia..., pp. 134-137.  
77 PIRES, Francisco Lucas, ob. cit., p. 105.  
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3. Identidade nacional constitucional dos Estados-membros: das reivindicações dos tribunais 
constitucionais nacionais ao reconhecimento pelo Tratado de Lisboa. 
 
 Se, de início, o TJ havia sido “abençoado com a negligência benigna” dos Estados-

membros,  o que permitiu que um quadro constitucional de estrutura federal fosse delineado78, 

veremos que, em seguida, os mesmos Estados, por meio de seus tribunais constitucionais, 

passaram a reivindicar a soberania das respectivas constituições, ante a gradual erosão de 

competências inerentes à soberania estatal que se colocava à medida que o projeto europeu 

avançava. O conflito entre as ordens jurídicas comunitária e nacionais deu-se sobretudo no 

âmbito dos direitos fundamentais. Os tratados constitutivos das então três Comunidade 

Europeias não cuidaram da questão da proteção desses direitos 79 80. De fato, é somente com a 

adoção do Tratado de Maastricht que um reconhecimento formal aos direitos fundamentais 

                                                
78 “Tucked away in the fairyland Duchy of Luxembourg and blessed, until recently, with benign neglect by the 
powers that be and the mass media, the Court of Justice of the European Communities has fashioned a 
constitutional framework for a federal type structure in Europe”, conhecida citação de Eric Stein, in Lawyers, 
Judges, and the Making of a Transnational Constitution, 75 AJIL, 1 (1981) p. 1.  
79 A ausência de dispositivos de direitos fundamentais no texto do Tratado de Roma de 1957 pode ser explicada 
pela posição cautelosa que foi assumida após o projeto de Comunidade Política Europeia não ter sido levado a 
cabo: com a derrota da proposta de união política, o projeto europeu “maior”, que contemplava uma Carta de 
direitos fundamentais, teve de ser substituído por um de integração econômica (cf. SCHÜTZE, Robert. 
European Union Law…, p. 431). Para detalhada apreciação do tema de evolução destes direitos no direito 
primário, da malograda Comunidade Política Europeia à UE pós-Tratado de Lisboa, vd. BÚRCA, Gráinne de. 
The Road Not Taken: The EU as a Global Human Rights Actor, in AJIL, vol. 105, 2011.  
80 Vejamos, todavia, que o TJ passa a elaborar uma doutrina comunitária de direitos fundamentais como reação 
aos conflitos entre os tribunais constitucionais dos EM e o TJ na área de direitos fundamentais: aquelas 
recusavam-se a reconhecer a primazia do direito comunitário com base no fato de que o DUE prescindia de 
regulamentação de direitos fundamentais. A perspectiva de rejeição, pelos tribunais constitucionais, da doutrina 
do primado, poderia pôr em risco o projeto de integração, e, neste sentido, o TJ passou a elaborar sua própria 
doutrina de direitos fundamentais. (ŠIŠKOVÁ, Naděžda. Chapter I – Actual Issues of the Creation of 
Constitutionalism in the Field of Human Rights at the EU Level and its Prospects, in ŠIŠKOVÁ, Naděžda (ed.). 
The Process of Constitutionalisation of the EU and Related Issues. Groningen: Europa Law Publishing, 2008, p. 
7). Entre nós, Maria Luísa Duarte, para quem, de início, o TJ adotou uma postura de “agnosticismo valorativo” 
quanto aos direitos fundamentais: por mais relevantes que fossem nas vertentes constitucional ou internacional, o 
juiz comunitário não os reconhecia como parâmetro de apreciação da validade dos atos comunitários (Ac. de 4 
de fevereiro de 1959, Stork  Proc. 1/58, ECLI:EU:C:1959:4). Posteriormente, em Stauder (Ac. de 12 de 
novembro de 1969, Proc. 29/69, ECLI:EU:C:1969:57), passa a ativamente reconhecer os direitos fundamentais, 
que estão compreendidos nos “princípios gerais de direito comunitário”, cujo respeito é assegurado pelos 
tribunais. O acórdão Internationale Handelgesellshaft (Ac. de 17 de dezembro de 1970, Proc. 11/70, 
ECLI:EU:C:1970:114) esclarece a noção anunciada em Stauder de “princípios gerais de direito”, entendidos 
como inspirados nas tradições constitucionais comuns aos Estados-membros, mas enquadrados na estrutura e 
nos objetivos da Comunidade. No caso Nold (Ac. de 14 de maio de 1974, Proc. 4/73, ECLI:EU:C:1974:51) 
inaugura-se um critério materialmente amplo de direitos fundamentais – as tradições constitucionais comuns, as 
próprias constituições dos EM, bem como os instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos aos 
quais os EM tenham aderido ou cooperado, formando-se, assim, um vasto conjunto normativo de direitos 
fundamentais que devem ser garantidos pelo juiz comunitário em cooperação com os tribunais nacionais (A 
União Europeia e os Direitos Fundamentais – métodos de protecção, in Studia Iuridica 40, Colloquia – 2, 
Portugal- Brasil ano 2000 (tema direito), Coimbra: Coimbra Editora, 1999, pp. 34-36).  
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como parte do DUE tem lugar. O acórdão Internationale Handelsgesellshaft 81  do TJ, 

prolatado em sede de reenvio prejudicial de tribunal administrativo da Alemanha, deixou 

claro que mesmo as estruturas fundamentais da constituição, incluindo direitos fundamentais, 

não escapavam à doutrina do primado. Sendo a visão do TJ uma de supremacia absoluta do 

direito comunitário relativamente às ordens jurídicas nacionais, os tribunais constitucionais 

reagiram: o tribunal alemão rejeitou a tese de primazia absoluta, entendendo que, apesar da 

transferência de poderes soberanos que se confirmou em razão do projeto europeu, esta 

transferência encontra limites nas estruturas constitucionais fundamentais do Estado alemão82 
83. Posicionamento similar é o do Tribunal Constitucional italiano, contexto em que os direitos 

fundamentais tiveram papel central no estabelecimento da doutrina dos controlimitti, 

enquanto parte dos princípios fundamentais da ordem jurídica nacional (Tribunal 

Constitucional Italiano, Granital n. o 183/73, acórdão de 27 de dezembro de 1973; Frontini n. 
o 170/84, acórdão de 08 de junho de 1984)84.   

 Com o advento do TUE, na reforma de Maastricht, o direito originário passa a referir 

às “identidades nacionais” dos Estados-membros. O artigo F, n. o 1., do Tratado de Maastricht 

(artigo 6.o , n. o 3., TUE, à época), associa o conceito de “identidade nacional” com os 

princípios democráticos enquanto fundamento dos sistemas de governo dos EM85: enquanto 

Estados democráticos, a identidade nacional deveria ser respeitada pela União86. Se, até então, 

a visão supranacional intentada, muito pela ação do TJ, não encontrava obstáculos, o que 

vemos, a partir de então, é uma “mudança do paradigma”: reconhece-se que a União baseia-se 

                                                
81Ac. de 17 de dezembro de 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel, Proc. 11/70, ECLI:EU:C:1970:114.  
82 SCHÜTZE, Robert. European Union Law. Cambridge: CUP, 2015, pp. 121-122; 129.  
83 A decisão, conhecida como “Solange” em alemão (solange, “enquanto”), consignou que, enquanto a ordem 
jurídica europeia não desenvolvesse um standard adequado de direitos fundamentais, o Tribunal Constitucional 
alemão deixaria de aplicar legislação europeia que conflitasse com direitos fundamentais garantidos pela ordem 
jurídica nacional, preconizando a aplicação destes. Todavia, se o desenvolvimento do DUE levasse à garantia de 
proteção de direitos fundamentais “substancialmente equivalente” àquela do direito nacional, o tribunal federal 
constitucional deixaria de exercer sua jurisdição no que toca à análise da aplicabilidade de legislação 
comunitária secundária (aspecto desenvolvido em decisão posterior do tribunal constitucional alemão, conhecida 
como “Solange II”) in SCHÜTZE, Robert. European Union Law…, pp. 130-131. 
84  PÉREZ, Aida Torres. Constitutional Identity and Fundamental Rights, in ARNAIZ, Alejandro Saiz; 
LLIVINA, Carina Alcoberro (eds). National Constitutional Identity and European Integration. Cambridge: 
Intersentia, 2013, p. 143.  
85  TONIATTI, Robert. Sovereignty Lost, Constitutional Identity Regained, in ARNAIZ, Alejandro Saiz; 
LLIVINA, Carina Alcoberro (eds). National Constitutional Identity…, p. 63. 
86 A referência aos “sistemas de governo fundados nos princípios democráticos” também pode ser explicada pela 
então recente adesão de Espanha, Grécia e Portugal, Estados que haviam há pouco sido redemocratizados e, 
claro, pela perspectiva de que, após a queda do Muro de Berlin, Estados recém saídos do regime comunista, que 
haviam expressado intenção de buscar adesão à UE, restassem cientes da essencialidade do princípio 
democrático à identidade europeia. (CLAES, Monica. National Identity: Trump Card or Up for Negotiation?, in 
ARNAIZ, Alejandro Saiz; LLIVINA, Carina Alcoberro (eds). National…, p. 117).  
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nos Estados-membros e deve a partir destes ser construída. Tem lugar uma abertura em 

relação às constituições nacionais, ou seja, ao respeito da respectiva identidade e reserva de 

soberania. A constituição europeia nacionaliza-se e a constituição nacional ganha contornos 

europeus.  Em suma, os valores essenciais das constituições nacionais têm de ser respeitados 

enquanto parte da “identidade nacional”87.  

 O artigo 8.o, da revisão de Amsterdã, que especificou o conteúdo da identidade 

constitucional da União, aponta que estes elementos são princípios comuns aos Estados-

membros. Quanto à cláusula referente às identidades nacionais, esta passou a constar do n. o 3 

do então artigo 6. o, TUE,  sem os “qualificadores democráticos”, apenas mencionando que a 

União deveria respeitar as identidades nacionais de seus Estados-membros88. Em que pese 

tenha havido um reconhecimento, pelo direito originário, destas “identidades”, o texto é visto 

sobretudo como uma expressão política de uma modelação à abordagem supranacional que 

havia preponderado até então89. Também porque, sob a vigência do Tratado anteriormente à 

reforma de Lisboa, o TJ não tinha jurisdição para aplicar esta disposição como standard de 

revisão, uma vez que o artigo 46.o, TUE (redação pré-Lisboa) excluía esta possibilidade.90  

 Após o projeto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa não ter sido 

levado a cabo, tendo sido adotado o Tratado de Lisboa, alterou-se a redação do dispositivo 

concernente à identidade nacional dos Estados-Membros. Vem atualmente prevista no artigo 

4.o, n. o  2, TUE: “a União respeita a igualdade entre os Estados-Membros perante os Tratados, 

bem como a respectiva identidade nacional, refletida nas estruturas políticas e constitucionais 

fundamentais de cada um deles, incluindo no que se refere à autonomia local e regional. A 

União respeita as funções essenciais do Estado, nomeadamente as que se destinam a garantir a 

integridade territorial, a manter a ordem pública e a salvaguardar a segurança nacional”. O 

respeito às Constituições dos Estados-Membros é também valorizado pela União quando 

refere, no artigo 53.o, CDF91, que esta garante o nível mais elevado da proteção desses 

                                                
87 PIRES, Francisco Lucas, ob. cit., pp. 106-108.  
88  TONIATTI, Robert. Sovereignty Lost, Constitutional Identity Regained, in ARNAIZ, Alejandro Saiz; 
LLIVINA, Carina Alcoberro (eds). National Constitutional Identity…, p. 63. 
89 BESSELINK, Leonard  F.M..  National and constitutional identity before and after Lisbon, in Utrecht Law 
Review, vol. 6, n.o 3, 2010, p. 41.  
90 BESSELINK, Leonard F. M., Respecting Constitutional Identity in the European Union: An Essay on ECJ 
(Second Chamber), Case C 208/09, 22 December 2010, Ilonka Sayn-Wittgenstein v. Landeshauptmann von 
Wien (January 9, 2012), p. 7.  
91 Artigo 53.o Nível de proteção: Nenhuma disposição da presente Carta deve ser interpretada no sentido de 
restringir ou lesar os direitos do Homem e as liberdades fundamentais reconhecidos nos respectivos âmbitos de 
aplicação pelo direito da União, o direito internacional e as convenções internacionais em que são partes a 
União, a Comunidade ou todos os Estados-Membros, nomeadamente a Convenção europeia para a proteção dos 
direitos do Homem e das liberdades fundamentais, bem como pelas Constituições dos Estados-Membros. 
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direitos, a qual pode resultar das normas garantidoras das Constituições dos Estados-

Membros92 93. Para Leonard Besselink94, ao apreciarmos a redação dos artigos 6.o, n. o 3., TUE 

(pré-Lisboa), e o artigo 4.o, n. o  2., TUE, importa referir ao uso do plural “identidades 

nacionais” na versão inglesa dos Tratados: para o Autor, “national identities of Member 

States” não coincide com “State identity”, uma vez que muitos dos mais recentes Estados-

membros lidam com minorias étnicas e linguísticas. Portanto, se um Estado-membro pode ter 

mais de uma identidade nacional, esta pode ser multinacional ou multicultural. Logo, deve-se 

entender que há um caráter cultural a ser atribuído ao termo “identidade nacional”. E, neste 

sentido, o artigo 4.o, n. o  2., TUE, inclui, dentre as obrigações da UE, a de respeitar a 

identidade cultural enquanto parte da identidade nacional.  

 Para o Autor, ainda que a identidade cultural reste especificamente salvaguardada no 

artigo 3.o, TUE, o que pode sugerir que o âmbito de proteção do artigo 4.o , n. o  2, TUE, não 

diga respeito a “identidades culturais”, ainda assim, prefere não excluir a identidade cultural 

do âmbito de proteção do referido artigo 4.o. Se resta claro que a tônica foi colocada no 

aspecto constitucional no que concerne à identidade dos Estados-Membros, isso não deve 

levar a um abandono da ideia de que a identidade nacional pode ser múltipla e acomodar o 

aspecto cultural. De fato, as “identidades nacionais” a que se refere o artigo são elas mesmas 

expressões de aspectos culturais (sejam eles religiosos, linguísticos, etc.) da ordem pública 

estadual, na medida em que puderem ser concretizados nas estruturas políticas e 

constitucionais dos Estados-membros95. Para Graça Enes96, o conceito de identidade nacional 

constitucional reconhecido no TUE recusa uma definição substancialmente histórico-

orgânica, para vir representar uma disposição que diz respeito à delimitação das atribuições da 

União, ainda que não se trate de um princípio competencial. Coloca-se esta identidade como 

                                                
92 DUARTE, Maria Luísa. Estudos sobre o Tratado de Lisboa. Coimbra: Almedina, 2010, p. 33. 
93 Veja-se, todavia, que este posicionamento não se tem confirmado na jurisprudência do TJ, consoante 
depreendemos do teor do acórdão Melloni (Ac. de 26 de fevereiro de 2013, Stefano Melloni c. Ministerio Fiscal, 
Proc. C-399/11, ECLI:EU:C:2013:107). Neste acórdão, o TJ rejeita interpretação do artigo 53.o, CDF, de modo 
que a proteção de direitos fundamentais garantidos pela Constituição espanhola, cujo nível protetivo é mais 
elevado do que aquele decorrente da Carta, possa prevalecer quando interfere com “a primazia, a unidade e a 
eficácia do direito da União”. É criticável o fato de o TJ não ponderar o fato de que os direitos fundamentais em 
causa (direito a um processo equitativo e direitos de defesa), conforme protegidos pela Constituição Espanhola, 
que dá particular e superior proteção no nível nacional, poderiam constituir elemento de sua identidade 
constitucional e, portanto, capazes de “afastar” a primazia do DUE. Para exame crítico do acórdão, vd. 
BESSELINK, Leonard F.M.. The parameters of constitutional conflict after Melloni, in E.L.Rev., vol. 39, n.o 4, 
2014, pp. 531-552). 
94 BESSELINK, Leonard  F.M.. National and constitutional identity before and after Lisbon..., pp. 42-44. 
95 BESSELINK, Leonard F. M., Respecting Constitutional Identity in the European Union: An Essay on ECJ 
(Second Chamber), Case C 208/09..., pp. 7-8. 
96 ENES, Graça. Unidade e diferenciação no direito da União Europeia..., pp. 762-765.  
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um valor fundamental, um princípio de articulação entre as ordens jurídicas nacionais e a 

ordem jurídica da União, condicionando e limitando esta última.  

 E o status de Estado-membro da União também tem papel na delineação das 

identidades nacionais constitucionais: estas são perspectivadas como compreendendo os 

valores do artigo 2.o , que prevê os valores em que se funda a União (identidade constitucional 

da União)97. Os métodos de identificação do conteúdo da identidade nacional constitucional 

dos EM estão relacionados sobretudo ao direito nacional, à constituição e à sua interpretação 

jurisdicional. Mas, sendo parte do direito primário da União, a “cláusula identitária” do artigo 

4.o, n. o 2., TUE, implica competência do TJ na interpretação e apreciação desta provisão 

relativamente a outras normas do direito primário, especialmente os valores e princípios da 

União que derivam da jurisprudência no âmbito do primado e do efeito direto do DUE98. As 

regras constitucionais invocadas pelos EM são submetidas ao controle de proporcionalidade 

exercido pelo TJ, o que se lhe aplica tanto para as regras constitucionais quanto para aquelas 

que expressam a identidade nacional constitucional. A referência a este núcleo constitucional 

representado por esta identidade nacional constitucional surge como um meio de justificar 

uma exceção ao princípio de livre circulação99. 

 A título de conclusão deste capítulo, percebemos que, desde a reforma de Maastricht, 

a ideia inerente à “identidade”, no que respeita aos Estados-membros, é de preservá-los 

enquanto Estados independentes, confirmando que a União não tem pretensões de 

transformar-se em “Estados Unidos da Europa”, absorvendo seus Estados-membros100101. 

Conforme veremos no terceiro capítulo (“Identidades em movimento”), a identidade 

constitucional da União acaba por complementar a identidade nacional constitucional. Isto 

porque, quando um Estado passa a integrar a UE, deliberadamente altera sua própria 

identidade. Com a adesão, o novo Estado-membro integra seu compromisso e lealdade ao 

projeto europeu em sua própria identidade e assume o inteiro patrimônio constitucional da 

União.  
                                                
97 RODIN, Siniša. National Identity and Market Freedoms after the Treaty of Lisbon, in CYELP, vol. 7, 2011, p. 
14 
98 GREWE, Constance. Methods of Identification of National Constitutional Identity, in ARNAIZ, Alejandro 
Saiz; LLIVINA, Carina Alcoberro (eds). National … pp. 38-39; 48.  
99 NABLI, Béligh.  L’identité (constitutionnelle nationale) : limite à l’Union Européenne ?, in Revue de 
L’Union Européenne,  n. o 556, mars 2012, p. 214. 
100 CLAES, Monica. National Identity: Trump Card or Up for Negotiation?, in ARNAIZ, Alejandro Saiz; 
LLIVINA, Carina Alcoberro (eds). National Constitutional Identity…, p. 116.  
101 A própria introdução, pelo Tratado de Lisboa, de previsão da faculdade de pôr termo à adesão ( artigo 50.o, 
TUE) implica a existência de soberania consistente com a tradição vestfaliana de direito internacional. 
(TONIATTI, Robert. Sovereignty Lost, Constitutional Identity Regained, in ARNAIZ, Alejandro Saiz; 
LLIVINA, Carina Alcoberro (eds). National Constitutional Identity…, p. 61).  
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 A cláusula de identidade nacional constitucional acaba por configurar-se em expressão 

da diversidade das “entidades soberanas integradas” (os Estados-membros)102. Colocada no 

topo das ordens jurídicas estaduais, esta identidade encontra seus limites na ordem jurídica da 

União 103 , nas exigências inerentes à integração europeia. Neste sentido, o artigo 4.o 

introduzido pelo Tratado de Lisboa não pode ser entendido como um dispositivo apto a 

reverter ou estagnar o projeto de integração. Logo, a cláusula de “identidade nacional 

constitucional” apenas intenta evitar que a europeização das constituições nacionais alcance 

estágio em que as estruturas nacionais não sejam mais reconhecíveis104.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
102 NABLI, Béligh.  L’identité (constitutionnelle nationale) : limite à l’Union Européenne ?..., pp. 210 ; 213 
103 A propósito, vejam-se os acórdãos Taricco (Ac. de 08 de setembro de 2015,  Processo Penal c. Ivo Taricco e 
outros, Proc. C- 105/14, ECLI:EU:C:2015:555) e M.A.S. (Ac. de 05 de dezembro de 2017, Processo Penal c. 
M.A.S. e M.B., Proc. C-42/17, ECLI:EU:C:2017:936). Ambos são casos de reenvio prejudicial no contexto de 
processo penal por infrações em matéria de imposto sobre valor acrescentado (IVA), aspecto este que coloca em 
causa os interesses financeiros da União. O direito italiano, EM em que se formularam os pedidos de decisão 
prejudicial, prevê um regime de prescrição de infrações penais mais benéfico aos arguidos no processo penal, 
uma vez que pode ter efeitos que impedem a aplicação de sanções às citadas fraudes. No acórdão Taricco, o TJ 
entendeu que uma legislação como a italiana “é suscetível de violar as obrigações impostas aos Estados-
membros por força do artigo 325.o, n.os 1. E 2., TFUE, ...” (par. 58)  e que “incumbe ao órgão jurisdicional 
nacional dar efeito ao artigo 325.o, n.os 1. E 2., TFUE, não aplicando, se necessário, as disposições de direito 
nacional” (par. 58). No acórdão M.A.S, reenvio prejudicial apresentado pelo Tribunal Constitucional italiano em 
decorrência do acórdão Taricco, coloca a mesma questão, mas de perspectiva constitucional. Para o Tribunal 
Constitucional, a solução apresentada no caso Taricco “é suscetível de violar o princípio da legalidade dos 
crimes e das penas” (par. 13) e “na ordem jurídica italiana, o regime de prescrição em matéria penal reveste 
natureza substantiva, inserindo-se, por conseguinte, no âmbito de aplicação do princípio da legalidade, previsto 
no artigo 25.o da Constituição italiana” (par. 14). Ao formular sua decisão, o TJ refere ao princípio da legalidade 
como “parte das tradições constitucionais comuns aos Estados-membros” (par. 53), sendo princípio partilhado 
pelas ordens jurídicas dos Estados e pela ordem jurídica da União. O TJ, ao decidir sobre o caso, parece ter 
adotado posicionamento mais conciliador do que aquele do caso Taricco (e também do caso Melloni, vd. nota n. 
o 93), uma vez que concedeu ao juiz nacional o poder de verificar se a não-aplicação da legislação criminal 
italiana no aspecto implica uma violação do princípio constitucional da legalidade. Concretamente, isso significa 
que o TJ possibilitou que os tribunais nacionais italianos mantivessem o nível de proteção mais elevado, mesmo 
que isto represente a violação de regras respeitantes aos interesses financeiros da União.  
104 GISBERT, Rafael Bustos. National Constitutional Identity in European Constitutionalism, in ARNAIZ, 
Alejandro Saiz; LLIVINA, Carina Alcoberro (eds). National …,  pp. 88-89.  
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CAPÍTULO II – Identidade pessoal  
  
1.  Delineando os contornos da identidade pessoal do indivíduo: conceitos e primeiras 
delimitações. 
   
 Delineados os contornos das identidades constitucional da União e nacional 

constitucional do Estado-membro, neste capítulo, o foco do estudo será a identidade pessoal. 

Em primeira tentativa de aproximação conceitual, podemos afirmar que identidade pessoal, 

para o Direito, reflete a expressão do desejo humano de ser reconhecido em sua 

singularidade. Trata-se de conceito relacionado à ideia de aceitação, por outrem, daquilo que 

se é enquanto indivíduo: uma maneira de ser percebido pelo outro sob um olhar desprovido de 

preconceito; uma convergência entre o sentimento pessoal e aquilo que os outros indivíduos 

percebem de mim105 . Segundo definição que nos fornece a Filosofia, podemos ver a 

identidade sob duas dimensões: na primeira, define-se como o sentimento, pelo indivíduo, de 

permanecer o mesmo no curso do tempo. Na segunda dimensão, concretizamos uma 

dimensão social a partir da individualidade106: ante a pluralidade de confrontações com outros 

sujeitos, o indivíduo constrói a sua identidade, que é tanto aquilo que o diferencia (que denota 

a sua individualidade, singularidade) quanto aquilo que o identifica com outro(s). Conquanto 

possamos definir identidade como “aquilo que permanece” em decorrência da pluralidade de 

confrontações com outros indivíduos (sendo, nesta percepção, o “núcleo duro” daquilo que 

somos107), esta não deve ser concebida como “estática”, uma vez que não se forma em um 

“bloco fechado”, conformada a um conjunto imutável de traços108. De inverso, configura-se 

como dinâmico processo de “descoberta”, pelo indivíduo, desta identidade109, em determinado 

contexto sociocultural.  

 Destas definições, o que apreendemos é que a identidade, em que pese passe pela 

questão da percepção de si mesmo, será decisivamente delineada pela inserção social. Cada 

indivíduo pode identificar-se com vários grupos diferentes. Uma pessoa pode possuir uma 

                                                
 105 GUTMAN, Daniel. Le sentiment d’identité – étude de droit des personnes et de la famille. Paris: LGDJ, 
2000, pp. 212-213.  
106 GUTMAN, Daniel. Le sentiment d’identité…, p. 24. 
107 A questão central, que se coloca à problemática identitária de modo geral, é “a que ponto podemos mudar 
permanecendo-se o mesmo?” No projeto de integração europeia, em que a primazia cedo apresentou-se aos EM, 
a “identidade” é recondução da questão da soberania, esta que, desgastada no contexto de polity global, teve de 
ganhar novas formas e denominação. 
108 ARLETTAZ, Fernando. Dos modelos frente a la diversidad cultural: igualitarismo formal y ciudadanía 
diferenciada, in Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Nueva Época, Año LIX, n. o 221, mayo-agosto de 2014, p. 203.  
109 TAYLOR, Charles. The Politics of Recognition, in GUTMANN, Amy (ed.).  Multiculturalism: Examining 
the Politics of Recognition, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994, p. 28.  



 

 34 

identidade no que concerne a cidadania, nação, etnia, gênero, raça, língua, religião, profissão 

e assim por diante. No escopo de filiações que alguém possui, é possível escolher à qual dar 

prioridade em determinado contexto110. A atribuição de um sobrenome, de um nome próprio e, 

mais genericamente, de um conjunto de elementos mais ou menos estáveis de identificação 

(como a religião, a língua e a origem étnica), realizam um papel decisivo na constituição desta 

identidade111.  

 Ao buscarmos delinear os contornos desta identidade tendo por baliza a questão 

minoritária, temos de considerar a relevância da vontade do indivíduo no que tange à 

identificação cultural (os próprios instrumentos jurídicos protetivos das minorias, conforme 

veremos, prescrevem escolha em ser tratado ou não como membro da minoria em causa) bem 

como o fato de as identidades serem múltiplas e frequentemente sobrepostas. Vemos, com 

Anabela Leão, a identidade cultural como uma exigência da tutela da dignidade da pessoa 

humana e, por conseguinte, de direitos humanos e fundamentais112. A proteção da identidade 

cultural compreende um feixe de direitos, deveres e princípios constitucionais, vocacionado 

para a proteção da liberdade de se autodeterminar em termos culturais - individual ou 

institucionalmente113. Portanto, a identidade cultural pode ser estudada tanto da perspectiva de 

um indivíduo quanto da de um grupo de indivíduos114. Ademais, não olvidemos que não se 

trata de um conceito unicamente associável à “questão minoritária”: a identidade cultural não 

é algo privativo das minorias, senão diz respeito a minorias e maiorias, o que pode ser 

comprovado pela questão da “construção identitária” dos modernos Estados-nação115 (e, no 

âmbito dos Estados-membros da União Europeia, a capacidade da União em “acomodar” 

aspectos culturais116  – como a língua nacional 117 e a religião – que relevem de status 

constitucional em determinado EM).  

                                                
110 MEDDA-WINDISCHER, Roberta. Old and new minorities: reconciling diversity and cohesion – a human 
rights model for minority integration. Bolzano: Nomos, 2009, p. 89.  
111 GUTMAN, Daniel. Le sentiment d’identité…, p. 13.  
112 LEÃO, Anabela Costa. Breves notas à conferência “A cidadania: a construção da identidade e os desafios 
da diversidade”, in Interações, vol. 11, n. º 36, 2015, p. 38.  
113  LEÃO, Anabela Costa. Constituição e Interculturalidade: síntese de uma proposta, in Estudos 
comemorativos dos 20 anos da FDUP, 2017, pp. 142-143.  
114 Veja-se, a propósito desta identidade cultural “coletiva/de uma comunidade”, no âmbito da União Europeia, 
recente acórdão do TJ, Ac. de  29 de maio de 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie 
Antwerpen VZW e outros c. Vlaams Gewest, Proc. C – 426/16, ECLI:EU:C:2018:335. Neste, o tribunal de 
reenvio coloca a questão da (in)compatibilidade dos art. 2. o, alínea k); 4. o, n. o 4., ambos Regulamento 
1099/2009, que têm por efeito exigir que o abate ritual por ocasião de festividade da comunidade muçulmana 
seja efetuado em matadouros aprovados que cumpram requisitos técnicos, com a liberdade de religião prevista 
pelo art. 10. o, CDF.  
115 LEÃO, Anabela Costa. Constituição e Interculturalidade: síntese de uma proposta..., p. 136.  
116 Veja-se, assim, que a UE, em que pese a tendência de “integração uniforme” reconhece a diversidade cultural 
entre seus EM. Como exemplo, apontamos a Declaração Conjunta relativa ao Monte Athos, anexa à Ata Final do 
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 Não obstante, será nos domínios dos direitos humanos e dos direitos fundamentais que 

estudaremos a identidade pessoal do indivíduo membro de uma minoria, com ênfase no 

direito ao nome expressado sob a forma de língua minoritária (ao referirmos à questão 

linguística, a identidade a ser estudada tocará, inevitavelmente, na questão da identificação 

cultural)118. Durante séculos, o Estado não se preocupou em regular nomes, que apenas 

configuravam um modo prático de identificação, os quais podiam ser escolhidos e 

modificados conforme o desejo de seus titulares. A regulamentação da questão tem início na 

história moderna e, com a introdução de registros civis e estatísticas no século XVIII, a 

estabilidade dos nomes torna-se aspecto indispensável, e o Estado passa a amplamente 

regulamentar o seu uso. Atualmente, a regulação de nomes é uma das concretizações da 

proteção da personalidade, a cargo do direito civil. A nível internacional, diversas convenções 

tratam da dimensão de direitos humanos dos nomes e sua regulamentação, como é o caso da 

Convenção-Quadro para a Proteção de Minorias Nacionais, que será estudada neste 

capítulo119. A análise do questão do nome será realizada a partir do tratamento que lhe tem 

                                                                                                                                                   
Tratado de Adesão da Grécia às então Comunidades Europeias. O local beneficia de regime excepcional (para o 
qual há, atualmente, previsão no direito primário - art. 17.o, TFUE) que contraria a liberdade de circulação e o 
princípio da igualdade, uma vez que discrimina entre homens e mulheres, apenas permitindo-se acesso ao local 
aos primeiros. Vejamos, assim, que a União reconheceu uma exceção à aplicação uniforme de seu direito nos 
EM, tendo por fundamento previsão de ordem constitucional (art. 105.o da constituição helênica) que se origina 
no domínio cultural religioso da sociedade grega. A propósito da “diversidade”, em especial quanto ao elemento 
cultural religião como valor da integração europeia vd. ENES, Graça. Unidade e diferenciação no direito da 
União Europeia..., pp. 742-750.  
117 A propósito da proteção da língua nacional, vd. o acórdão Groener (Ac. de 28 de novembro de 1989, Anita 
Groener c. Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee, Proc. C-379/87, 
ECLI:EU:C:1989:599), anterior ao Tratado de Maastricht, que inclui a “cláusula identitária” no direito primário. 
Não obstante, o acórdão possibilita que política nacional de promoção e utilização da língua irlandadesa (língua 
nacional e primeira língua oficial da República da Irlanda), enquanto “forma de expressão da identidade e 
cultura nacionais”, que demanda a prestação de exame desta língua como critério para contratação profissional 
permaneça em vigor, desde que a execução desta política não atente “contra uma liberdade fundamental como a 
livre circulação de trabalhadores. Portanto, as exigências resultantes das medidas destinadas a pôr em prática 
essa política não devem ser desproporcionadas ao objectivo prosseguido e as condições de sua aplicação não 
devem implicar discriminação em detrimento dos nacionais de outros Estados-membros” [par. 19].   
118 Lembra-nos Anabela Leão que “a tomada de consciência da diversidade cultural fez-se acompanhar, 
sobretudo a partir da década de 1970, de uma luta pelo reconhecimento, também político e jurídico, das 
identidades culturais das minorias. Esta, atualmente, não se circunscreve às chamadas minorias tradicionais ou 
autóctones, sejam minorias nacionais ou comunidades indígenas, alargando-se às chamadas “novas minorias”, 
resultantes das migrações” (Breves notas à conferência “A cidadania: a construção da identidade e os desafios 
da diversidade”…, p. 38). E, neste contexto, vemos as Nações Unidas adotarem a “Declaração sobre os direitos 
das pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas”, aprovada por sua Assembleia 
Geral (Resolução 47/135, de 18.12.1992), texto que estabelece obrigação para os Estados de proteção não 
somente da identidade nacional, étnica, religiosa ou linguística das minorias, senão também da sua identidade 
cultural, apesar de o título da Declaração fazer referência a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e 
linguísticas, mas não a minorias culturais.   
119 RAVASI, Elisa. Human Rights protection by the ECtHR and the ECJ : a comparative analysis in the light of 
the equivalency doctrine. Leiden : Brill Nijhoff,  International Studies in Human Rights, vol. 118, 2017, pp. 146-
148. Diversas convenções foram elaboradas no âmbito da Comissão Internacional sobre Estatuto Civil como 
parte de um esforço geral do direito internacional privado de evitar a variação de nomes entre Estados, em razão 
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dado o direito internacional – mormente pelos instrumentos jurídicos adotados no âmbito do 

CoE –  e o direito da União Europeia  no que concerne à questão da grafia (registro civil) no 

contexto mais amplo da preservação da diversidade cultural e da proteção dos direitos das 

minorias120.  

 
2. Diversidade e minorias: análise de instrumentos jurídicos no âmbito da União Europeia e 
do Conselho da Europa. 
 
2.1 Diversidade cultural e direitos das pessoas pertencentes a minorias na vigência do Tratado 
de Lisboa.  
 
 A diversidade constitui um característica intrínseca da construção europeia, um de 

seus valores essenciais. A Europa encontra a sua identidade na sua própria diversidade e, por 

conseguinte, a defesa daquela pressupõe a preservação desta. Sendo um continente 

essencialmente histórico, deve este qualificativo à multiplicidade de suas origens121. A 

diversidade cultural, em especial, é um importante topos na União Europeia122. O tema coloca, 

por extensão, a questão do reconhecimento de culturas e tradições de grupos minoritários no 

contexto da cultura nacional majoritária. Nessa perspectiva, “diversidade cultural” permite 

uma aproximação do tema “direito das  minorias”.  

                                                                                                                                                   
da diferença de regras aplicáveis. A Convenção de n. o 14, da CIEC, relativamente à indicação de nomes e 
sobrenomes nos Registros de Estatuto Civil, assinada em Berna em 1973, tangencia nosso tema de estudo no que 
respeita ao registro civil de nomes. Todavia, dada a limitação do estudo e sendo nossa análise prioritariamente 
desenvolvida em perspectiva de direitos humanos e fundamentais, a referida Convenção não será apreciada. Está 
disponível para consulta, em francês, no website 
http://www.ciec1.org/SiteCIEC/PAGE_Conventions/YDkAAN9SHHlsdXZHTmp2RnZTDgA.  
120 Em que pese o crescimento do número de imigrantes de países terceiros se tenha colocado na agenda política 
da União e, com isso, medidas foram adotadas a fim de reforçar o estatuto dos nacionais de países terceiros 
residentes dos EM e sua integração, a qual passa pelo respeito da identidade e cultura de origem desses 
imigrantes, este trabalho, pela delimitação de espaço, não abordará, diretamente, a questão dos direitos dos 
imigrantes enquanto minorias. Optaremos por uma “análise geral” dos instrumentos jurídicos da UE protetores 
de minorias linguísticas nos EM, em que eventualmente poderá ser feita menção a instrumentos que respeitem a 
estes grupos. Minoria é um termo que descreve um grupo de indivíduos não-dominantes – lembremos, todavia, 
que o critério quantitativo não é definidor de “minoria” – que combina critérios objetivos, como características 
culturais específicas (etnia, língua, religião) que se distingue da maioria da população, com critérios subjetivos, 
como um sentimento coletivo de comunidade. As especificidades culturais tendem a formar a base das 
reivindicações de certos direitos ou autonomias. Há, todavia, aspectos que aproximam minorias e migrantes: 
todo tipo de migrante geralmente torna-se parte de alguma minoria étnica, religiosa ou linguística na sociedade 
de acolhimento – enquanto o estatuto de minoria nacional acaba sendo reservado a “velhas” minorias definidas 
por sua residência histórica no território de determinado Estado (SASSE, Gwendolyn; THIELEMANN, Eiko R.. 
A Research Agenda for the Study of Migrants and Minorities in Europe, in JCMS, Special Issue: migrants and 
minorities in Europe, vol. 43, no. 4, november 2005, pp. 657-659).  
121 CANOTILHO, José Joaquim Gomes (coord.). Direitos Humanos, Estrangeiros, Comunidades Migrantes e 
Minorias. Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, Celta Editora, 2000, p. 234.  
122 BOGDANDY, Armin von. The European Union as Situation, Executive, and Promoter of the International 
Law of Cultural Diversity – Elements of a Beautiful Friendship’, in EJIL, vol. 19, n.o 2,  2008, p. 242.  
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 A preocupação jurídica com a diversidade cultural enquanto termo legal aproxima-se 

daquela com a formação de identidades, sejam elas individual, social ou política123. Já nos 

idos anos 1970, em que a identidade europeia foi proclamada na Declaração de Copenhagen, 

fez-se referência à “rica variedade de culturas nacionais” dos então Estados-membros. Se, por 

um lado, neste período, esta Declaração, que tinha valor preponderante político (não-

vinculativo), e a interpretação do TJ, com seu intento “uniformizador”, foram fatores que 

levaram os EM a questionar o comprometimento da então CEE com esta diversidade, o 

Tratado de Lisboa, que conferiu valor vinculativo à CDF124, demonstrou uma maior abertura 

às reivindicações de manutenção de competências soberanas dos EM, o que restou claro pela 

extensão da cláusula de “identidade nacional constitucional”.  

 De fato, se a malograda Constituição Europeia e a então persistente ideia de 

sedimentar uma identidade europeia que escapava ao teor jurídico e aproximava-se de 

conceitos sociais e culturais, gerando receios quanto à preservação da diversidade entre 

Estados-Membros, o Tratado de Lisboa vem como instrumento jurídico apaziguador, 

reassegurando os Estados-membros de seu lugar no projeto europeu. Isso porque, se a Carta 

estabelece que “a União contribui para o desenvolvimento de valores comuns aos povos da 

Europa”, fê-lo com substrato no “respeito pela diversidade das culturas e das tradições destes 

povos, bem como das identidades nacionais dos Estados-membros”125. O lema da União, 

“unida na diversidade”, ganha expressão central, e os valores, em especial o da 

                                                
123 BOGDANDY, Armin von. The European Union as Situation, Executive, and Promoter of the International 
Law of Cultural Diversity – Elements of a Beautiful Friendship’, pp. 245-246.  
124 O Tratado de Lisboa faz referência à CDF em seu artigo 6.o, parágrafo 1.o, TUE concedendo-lhe o mesmo 
valor jurídico dos tratados. Ainda que atualmente faça parte do direito primário, seu texto não se aplica à 
Polônia, ao Reino Unido ou à República Tcheca, em razão dos protocolos formulados neste sentido (cf. 
Anneleen van Bossuyt. L’Union Européenne et la protection des minorités: une question de volonté politique, in 
Cahiers de Droit Européen, 2010, n. o 3-4, pp. 444-445). 
125 Preâmbulo da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, cf. versão publicada em JO C 202 de 
7.6.2016, pp. 389-405 



 

 38 

“diversidadecultural”126, maior expressão jurídica, sendo equacionado a verdadeiro princípio 

normativo estruturante da construção europeia e do seu Direito127. 

 Vejamos, então, pela ótica do princípio da diversidade, em que medida o DUE logra 

equilibrar dois aspectos porventura conflitantes, quais sejam, a aplicação uniforme de seu 

direito e a preservação da diversidade que afirma defender. Ao tratarmos do tema, o artigo 

22.o, CDF, é peça fundamental. Nas origens de sua redação, encontramos os artigos 6.o, TUE 

(redação do Tratado de Amsterdã), e 151.o, TCE, duas “cláusulas transversais de 

identidade/diversidade”, introduzidas por Maastricht. A essência destes dispositivos manteve-

se nos seus correspondentes atuais, respectivamente, artigos 4.o, n. o 2., referente às 

identidades nacionais constitucionais dos Estados-membros, e 167.o, que reproduz o teor de 

seu antecessor. Vejamos, todavia, que o respeito pela diversidade vem reforçado em sua 

fórmula pós-Lisboa, uma vez que o artigo 2.o, que contém os valores em que se funda a União 

(a identidade constitucional desta), prevê sobre o respeito pelos direitos das pessoas 

pertencentes a minorias, e o artigo 3.o, n. o 3., parágrafo 4.o.,  estatui que a União respeita a 

riqueza da sua diversidade cultural e linguística. Ao conectar o artigo 2.o, TUE, ao artigo 3.o, 

parágrafo 1.o, TUE, que estabelece os objetivos da União, podemos identificar uma obrigação 

geral para a União de respeitar os direitos humanos, em que se compreendem os direitos das 

minorias128. 

 Todavia, se, por um lado, no interregno de tempo entre o Tratado de Amsterdã e o 

Tratado de Lisboa, esclareceu-se o conceito de “identidade nacional constitucional”, por outro 

lado, o conceito de “diversidade” permanece vago, colocando em causa sua relevância 

prática. Seria a intenção dos Tratados a de preservar a diversidade entre Estados-membros ou 

ter-se-ia intentado ir mais longe e pretendido proteger, também, a diversidade dentro dos 

                                                
126 No âmbito das Nações Unidas, ainda que não possua valor vinculativo, vale referir à Declaração Universal 
sobre Diversidade Cultural da UNESCO (adotada na 31a sessão da Conferência Geral da UNESCO, em Paris, 02 
de novembro de 2001) em especial ao seu artigo 2.o “Em nossas sociedades cada vez mais diversificadas, torna-
se indispensável garantir uma interação harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades culturais a um só 
tempo plurais, variadas e dinâmicas, assim como sua vontade de conviver. As políticas que favoreçam a inclusão 
e a participação de todos os cidadãos garantem a coesão social, a vitalidade da sociedade civil e a paz. Definido 
desta maneira, o pluralismo cultural constitui a resposta política à realidade da diversidade cultural. Inseparável 
de um contexto democrático, o pluralismo cultural é propício aos intercâmbios culturais e ao desenvolvimento 
das capacidades criadoras que alimentam a vida pública”. Em sequência, adota instrumento jurídico  vinculativo, 
a Convenção da UNESCO sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (adotada na 
33a sessão da Conferência Geral da UNESCO, em Paris, 20 de outubro de 2005).  
127 JERÓNIMO, Patrícia. O princípio da diversidade e o direito da União: breves notas sobre o artigo 22.o da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade do 
Porto, Ano IX – 2012, pp. 245-247.  
128 BOSSUYT, Anneleen van. L’Union Européenne et la protection des minorités: une question de volonté 
politique, in Cahiers de Droit Européen, 2010, n. o 3-4, p. 453. 
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Estados-membros? Uma leitura sistemática fornece-nos elementos tanto para uma leitura 

exclusiva da diversidade (diversidade entre Estados), se apoiarmo-nos sobretudo na cláusula 

de identidade nacional constitucional, quanto para uma leitura inclusiva da diversidade, se 

conjugarmos o conceito do artigo 22.o, CDF, com as referências aos direitos das pessoas 

pertencentes a minorias e à diversidade regional dos Estados-membros. Todavia, uma 

intervenção harmonizadora da União em nome da diversidade intraestadual poderia implicar 

um prejuízo à diversidade interestadual 129 . Qual posicionamento adotar, mormente se 

quisermos preconizar a autonomia dos Estados-membros face à União?  

 Estamos com Gabriel N. Toggenburg, quando este afirma que não há sentido em 

autonomizar um princípio de diversidade se o que se pretende é apenas afirmar a autonomia 

dos Estados-membros relativamente à União, uma vez que esta autonomia já está tutelada por 

outros meios – pela via dos princípios da subsidiariedade e da atribuição de competências, 

contexto no qual a “diversidade” não é vista como princípio, mas como um mecanismo 

estrutural, que se presta a acomodar as áreas de atuação dos Estados-membros, de um lado, e 

da União, de outro. Ademais, a leitura exclusiva implicaria a desconsideração de muitas 

formas de diversidade cultural, linguística e étnica, as quais, não obstante intraestaduais, 

contribuem para a diversidade europeia em geral130.  A conjugação das diferentes identidades 

– da União, dos Estados-membros e do indivíduo –, em que analisaremos possíveis 

coexistências e confrontos, será objeto de estudo do terceiro capítulo. Por ora, foquemos as 

atenções no exame dos instrumentos jurídicos implementados no âmbito do CoE e da UE no 

que toca à preservação da diversidade linguística e, em especial, da proteção das línguas 

minoritárias (aspecto de direitos das minorias) dos Estados-membros.  

 A CDF proíbe a discriminação em razão de, inter alia, origem étnica, língua, religião e 

pertença a uma minoria nacional, no âmbito do artigo 21.o. Já a previsão sobre diversidade 

contida no seu artigo 22.o, para além de ser vaga, apenas enuncia um princípio geral, sem 

conferir direitos subjetivos (como o faz com o restante dos dispositivos), o que denota que a 

Carta optou por conferir à União apenas uma obrigação de evitar que sua atuação ponha em 

risco a diversidade. Neste contexto, não se pode afirmar que o referido artigo 22.o tenha 

consagrado verdadeira cláusula de proteção das minorias. Isto porque, em que pese os direitos 

de pessoas pertencentes a minorias sejam elencados entre os valores em que se funda a União, 

                                                
129 JERÓNIMO, Patrícia. O princípio da diversidade ..., pp. 250-251.  
130 TOGGENBURG, Gabriel N.. The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity, in 
European Diversity and Autonomy Papers (EDAP) 1/2004. Accademia Europea Bolzano: EURAC Research, pp. 
15-17.  
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consoante o artigo 2.o, TUE, já estudado, não se atribuiu qualquer competência neste domínio. 

Ademais, há de se considerar o respeito pela diversidade entre Estados que se intenta 

preservar, de que se têm valido os EM para salvaguarda da interferência uniformizadora da 

União131. E esta, demonstrando maior deferência às reivindicações de seus Estados-membros, 

parece expressar uma preocupação sobretudo quanto às culturas nacionais, compreendendo 

diversidade, assim, como respeito pela autonomia e identidades dos Estados-membros132. 

Confirma-se, portanto, sobretudo após o insucesso do Tratado Constitucional e a opção pelo 

Tratado de Lisboa, uma atitude cautelosa da UE quanto à integração neste particular.  

 Para Patrícia Jerónimo, na atual fase da construção europeia, se afigura impossível um 

cenário em que a União adotasse a sua própria definição de minoria e a aplicasse aos vários 

grupos existentes no território dos Estados-membros, reconhecendo-os como “minorias 

europeias” – ainda que esses grupos não fossem assim reconhecidos no Estado-membro de 

residência – atribuindo-lhe direitos mais perfeitamente delineados a nível europeu. Somente 

de modo indireto já vislumbramos alguma proteção às pessoas pertencentes a minorias: para 

além da ação da UE no combate à discriminação, vemos alguma concretização protetiva de 

direitos, linguísticos e de mobilidade, associados à cidadania da União, sobretudo no âmbito 

da interpretação dada a estes direitos pelo TJ133. Todavia, resta ainda saber que papel o artigo 

22.o desempenhará, a par do estatuto de cidadão da União, nesta jurisprudência. No acórdão 

Runevič-Vardyn, caso que contemplava a questão de potencial efeito discriminatório das 

regras de grafia dos sobrenomes e nomes próprios e documentos oficiais (os recorrentes eram 

de minoria polonesa na Lituânia), fez-se referência ao artigo 22.o. In casu, o Tribunal de 

Justiça limitou-se a apontar que a União “deve respeitar a sua rica diversidade cultural e 

linguística”, afirmando o direito de preservação da diversidade interestadual e da identidade 

nacional constitucional do Estado-membro em causa134.  

 
 
 
 

                                                
131 JERÓNIMO, Patrícia. O princípio da diversidade ..., pp. 256-259.  
132 TOGGENBURG, Gabriel N.. The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity…, p. 18. 
133 Nos casos Mutsch (Ac. de 11 de julho de 1985, Proc. 137/84, ECLI:EU:C:1985:335) e Bickel/Franz (Ac. de 
24 de novembro de 1998, Proc. C-274/96, ECLI:EU:C:1998:563), o TJ entendeu que deve ser atribuída especial 
importância à proteção dos direitos dos indivíduos em matéria linguística. Nos casos Konstantinidis (Ac. de 30 
de março de 1993, Proc. C-168/91,  ECLI:EU:C:1993:115) e García-Avello (Ac. de 2 de outubro de 2003, Proc. 
C-148/02, ECLI:EU:C:2003:539) considerou incompatível com o direito comunitário a imposição de grafias 
uniformes para os nomes pessoais. (cf. Patrícia Jerónimo. O princípio da diversidade ..., p. 262).  
134 JERÓNIMO, Patrícia. O princípio da diversidade ..., pp. 261-263.  



 

 41 

2.2 Diversidade linguística, em especial, e minorias: o uso de línguas de pessoas pertencentes 
a minorias como expressão identitária.  
 
 A pluralidade linguística foi, desde o início, uma característica estruturante do projeto 

europeu. O Tratado de Roma foi redigido nas línguas alemã, francesa, italiana e neerlandesa, 

tendo sido expressamente estabelecido que qualquer das versões tinha idêntico valor. O 

direito de comunicar com as instituições e órgãos consultivos da União numa das línguas dos 

Tratados passou à condição de direito relacionado à cidadania da UE pelo Tratado de 

Amsterdã (atualmente previsto nos artigos 20.o, n. o 2., alínea d), TFUE; artigo 24.o , par. 4. o, 

TFUE). A seguir, com o advento da CDF, o direito foi estendido também aos nacionais de 

países terceiros, conforme seu artigo 41.o, n. o 4. Ainda, o artigo 55.o, n. o 2., TUE, prevê que 

os Estados-membros possam traduzir o texto do Tratado em qualquer outra língua, o que pode 

contemplar aquelas que, consoante o seu ordenamento constitucional, gozam de estatuto 

oficial na totalidade ou em parte de seu território. Reconhece-se, todavia, que a decisão cabe 

aos Estados-membros, os quais podem optar por silenciar as línguas minoritárias existentes 

em seu respectivo território. De qualquer modo, a defesa e a promoção da diversidade 

linguística constituem objetivos da União135. A União Europeia oferece o estatuto de língua 

oficial ao idioma tal como indicado por cada Estado-membro. Nos sucessivos alargamentos, 

os tratados foram abrindo o leque de línguas oficias, tendo por base a escolha soberana de 

cada Estado-membro sobre a sua língua oficial e a igualdade e a equivalência destes. No 

contexto da União Europeia e do seu ordenamento jurídico, o regime linguístico corresponde 

a uma reserva de competência em favor dos Estados-membros, aspecto que deve ser 

respeitado pela União136.  

 O interesse comunitário pela questão das minorias 137 , de inverso, parece ser 

relativamente recente. Insere-se no contexto de definição da UE como uma “União mais 

                                                
135 Ibidem, pp. 272-274.  
136 DUARTE, Maria Luísa. União Europeia, identidade nacional e igualdade linguística, in Estudos de 
homenagem ao prof. doutor Jorge Miranda, vol. V, Coimbra Editora, 2012, pp. 384-386. 
137 A fim de contextualizar a proteção das minorias, podemos estabelecer breve desenvolvimento histórico das 
medidas implementadas, no âmbito do DI: as raízes históricas da proteção de minorias encontram-se no século 
XIX, em que foram desenvolvidas cláusulas de proteção de minorias ditas “nacionais” nos tratados que 
reconheciam a independência ou alargamento de novos Estados na Europa. (RINGELHEIM, Julie. La 
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Mythes et réalités, in Les minorités: un défi pour 
les États. Bruxelles: Académie royale de Belgique, 2012, pp. 3-4). No período entre as duas Guerra Mundiais, a 
Liga das Nações intentou formular um sistema multilateral de proteção das minorias. Todavia, o regime tinha 
aplicação que se restringia a um número de Estados e apenas contemplava determinado grupos minoritários, o 
que limitou sua efetividade. Posteriormente à II-Guerra Mundial, articulou-se uma proteção a nível de direitos 
humanos universais, em que a tônica foi colocada na manutenção da paz e da estabilidade. As Nações Unidas 
adotam o Pacto Internacional dos Direitos Políticos e Civis e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, que contêm cláusulas que relevam importância para as minorias, mas que não fazem 
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política” e no plano histórico do desmantelamento da ex-União Soviética, nos fins dos anos 

1980138 e início da década de 1990, e na consequente formação de novos Estados-nação a 

centro e leste europeu, cujas fronteiras não necessariamente refletem o recorte entre as etnias 

e identidades culturais de forma clara, estabelecendo territórios constituídos de minorias 

recíprocas. Contrariamente aos direitos humanos (ou direitos fundamentais, nomenclatura 

preferida pelo DUE)139, que foram timidamente introduzidos no texto dos tratados pela via da 

jurisprudência do TJ, a questão das minorias foi deixada à parte140. De fato, somente com o 

advento do Tratado de Amsterdã passa a existir uma provisão de DUE que faz referência à 

proteção das minorias141. De mais a mais, no âmbito europeu, o mais relevante instrumento 

jurídico à matéria foi concretizado pelo Conselho da Europa: a Convenção-Quadro para a 

Proteção de Minorias Nacionais, adotada em 1994 e que passou a vigorar em 1998, optou por 

uma abordagem de direitos individuais (o que se alinha perfeitamente com a tradição liberal 

europeia na proteção de direitos humanos), pode ser vista como um acordo multilateral que 

                                                                                                                                                   
referência específicas às minorias enquanto grupos. É somente no colapso do comunismo que se avalia a 
inadequação dos instrumentos internacionais implementados no pós-II Guerra no tratamento de questões 
relacionadas às minorias. Portanto, os anos 1990 testemunham um novo período de estabelecimento de 
standards na proteção de minorias. De particular relevância, no aspecto, é o trabalho da OSCE, à época CSCE. 
Neste âmbito, estabelece-se um Escritório do Alto-Comissário para Minorias Nacionais, instrumento de 
prevenção de conflitos que formulou recomendações relevantes ao tema de minorias. O CoE adota a Convenção-
Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais, que será apreciada neste capítulo. (HENRARD, Kristin; 
DUNBAR, Robert. Introduction, in HENRARD, Kristin; DUNBAR, Robert (eds.). Synergies in minority 
protection – European and International Law Perspectives. Cambridge: CUP, 2008, pp. 1-6).  
138 Mesmo no período que antecede a inclusão de cláusulas de minorias nos Tratados (contexto do alargamento a 
centro e  a leste), o Parlamento Europeu, em conformidade com seu papel orientado por valores, identifica-se 
como a instituição com maior interesse em questões relacionadas às minorias. Todavia, na ausência de 
competência para regulação, teve de optar pela adoção de resoluções, as quais não têm caráter vinculativo e, por 
isso, prescindem de efeito prático. Das resoluções adotadas, destacamos a Resolução de 1981 do PE sobre uma 
Carta Comunitária de Línguas e Culturas Regionais e sobre uma Carta de Direitos de Minorias Étnicas, que 
requereu às autoridades nacionais, regionais e locais dos EM que assegurassem que os indivíduos fossem 
autorizados a usar sua própria língua nas relações com as autoridades públicas. Em 1987, a Resolução sobre 
línguas e culturas regionais e étnicas na Comunidade Europeia, o Parlamento recomendou aos Estados-membros 
que reconhecessem oficialmente os sobrenomes expressados em língua minoritária ou regional (parágrafo 9) 
(TOGGENBURG, Gabriel N.. A Rough Orientation Through a Delicate Relationship: The European Union’s 
Endeavours for (its) Minorities, in European Integration online Papers (EIoP), vol. 4, n. o 16, 2000, pp. 3-5).  
139 A diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais reside não na natureza ou no conteúdo dos 
direitos, mas sim na estrutura de proteção. Os direitos humanos são tradicionalmente garantidos por 
instrumentos jurídicos de ordem internacional; os direitos fundamentais, por instrumentos jurídicos de ordem 
interna. A União, como referimos no capítulo I, em que pese formalmente constituída sob os auspícios do DI, 
desenvolveu uma ordem jurídica materialmente constitucional, sobretudo em razão da interpretação dada pelo TJ 
ao texto dos Tratados. Assim, o TJ preferiu, ao desenvolver doutrina desses direitos, a nomenclatura de direitos 
fundamentais e, posteriormente, adotou-se uma Carta de Direitos Fundamentais, conforme já estudado. O 
Conselho da Europa, de inverso, adota instrumentos jurídicos de direitos humanos, como é o caso da 
Convenção-Quadro para a Proteção de Minorias Nacionais, a ser estudada a seguir.  
140 BOSSUYT, Anneleen van. L’Union Européenne et la protection des minorités: une question de volonté 
politique, in Cahiers de Droit Européen, 2010, no. 3-4, p. 425; 427. 
141 TOGGENBURG, Gabriel N.. A Rough Orientation through a Delicate Relationship – The European Union’s 
Endeavours for its Minorities…, p. 2. 
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“cria uma plataforma mínima de compromissos partilhados por todos os membros da 

organização”. 

 A Convenção-Quadro (CQ) é a primeira Convenção multilateral inteiramente 

consagrada aos direitos de pessoas pertencentes às minorias142. Ao referir que os direitos das 

minorias integram os direitos humanos, a CQ assume que há um corpo de direitos que requer 

medidas para proteger as minorias enquanto grupos143 uma vez que os direitos humanos 

standard, constituídos por aqueles presentes na Declaração Universal de Direitos Humanos e 

em outros instrumentos jurídicos internacionais prescrevem direitos de toda e qualquer 

pessoa. A proteção internacional concedida pelos direitos das minorias fundamenta-se na 

ideia de que certos grupos linguísticos, religiosos ou culturais encontram-se, em razão de sua 

posição minoritária, em situação de vulnerabilidade 144 . Não há, todavia, no direito 

internacional consuetudinário, uma definição consensual de minoria. E as convenções 

relevantes ao tema, incluindo a ora estudada, não definem o termo. O conceito que reúne 

maior consenso internacional entende que “minoria”, no direito internacional, limita-se a 

pessoas que pertencem a um grupo que partilha uma mesma cultura, religião e/ou língua. 

Limitações adicionais dependerão da intepretação dada pela convenção internacional 

considerada em seu inteiro teor145. A referência feita a “minorias nacionais” pela Convenção-

Quadro (enquanto o artigo 27.o do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos  refere a 

minorias étnicas, religiosas e linguísticas) não deve limitar o âmbito de aplicação do 

instrumento jurídico.  

 Em prática, todavia, o que ocorre é que, na falta de uma definição do termo minoria, 

os Estados-parte tomam suas próprias decisões, implícita ou explicitamente, quanto ao 

espectro de aplicação da Convenção, o que normalmente ocorre no procedimento de 

ratificação ou durante os relatórios de implementação. Reconhece-se aos Estados uma 

margem de apreciação para determinar os grupos que constituem uma minoria. Todavia, esta 

margem não é ilimitada, uma vez que o artigo 19.o refere que, na aplicação da Convenção, as 
                                                
142 RINGELHEIM, Julie. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Mythes et réalités, in 
Les minorités: un défi pour les États. Bruxelles: Académie royale de Belgique, 2012, p. 1.  
143 Os textos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 27.o ) e da CQ reconhecem direitos às 
pessoas pertencentes às minorias, não aos grupos minoritários enquanto tais. A dimensão coletiva a que se refere 
deve-se a esta identificação com o grupo minoritário; Os titulares de direitos anunciados continuam a ser os 
indivíduos (RINGELHEIM, Julie. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Mythes et 
réalités…, pp. 9-10.).  
144 RINGELHEIM, Julie. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Mythes et réalités…, 
p. 8.  
145 EIDE, Asbjørn. The Council of Europe’s Framework Convention for the Protection of National Minorities, in 
HENRARD, Kristin; DUNBAR, Robert (eds.), Synergies in Minority Protection – European and International 
Law Perspectives, Cambridge: CUP, 2008, pp. 119; 121.  
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partes apenas podem formular limitações ou derrogações que estejam previstas em 

instrumentos jurídicos internacionais, particularmente na CEDH. Ademais, toda pessoa 

pertencente a uma minoria tem o direito de livremente escolher ser ou não tratada como tal 

(artigo 3.o, parágrafo 1.o ), não podendo os Estados fazer distinções arbitrárias ou 

injustificadas ao determinar o âmbito de aplicação pessoal da Convenção-Quadro146.  Este 

dispositivo, a seu turno, releva do princípio da autodeterminação individual, do que decorre 

que ninguém se pode ver imposta uma identidade cultural, seja pelo Estado ou por uma 

comunidade147. 

 Os Estados-parte acabam por restringir o termo “minoria nacional” a uma concepção 

de “grupos tradicionais”, o que significa que estes grupos devem ter existido no território do 

Estado por considerável período de tempo. A maioria dos Estados-parte não impõe que o 

membro pertencente a um grupo minoritário nacional seja seu cidadão, bastando que tenha a 

mesma língua, pratique a mesma religião ou partilhe a mesma cultura do grupo tradicional em 

causa. Todavia, alguns Estados adotam posição mais restritiva, incluindo apenas grupos 

tradicionais existentes no território por um longo período de tempo que sejam seus cidadãos, 

excluindo-se, de inverso, pessoas destes grupos que não sejam cidadãos do país. É o caso da 

Letônia e Estônia, que limitaram a aplicação da Convenção-Quadro a seus cidadãos, deixando 

grupos étnicos e linguísticos fora do âmbito de aplicação148.  

 Restrições são, pois, possíveis se objetivamente e razoavelmente fundamentadas: por 

exemplo, o direito de uso de uma língua minoritária em relações com autoridades 

administrativas não pode ser reivindicado por pessoas pertencentes a todas as minorias 

nacionais, mas apenas por aquelas que preenchem os requisitos estabelecidos no artigo 10.o, 

n. o 2.  Do mesmo modo, a possibilidade de aprender a língua minoritária ou de receber ensino 

                                                
146 RINGELHEIM, Julie. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Mythes et réalités…, 
p. 7.  
147 Ibidem, p. 10.  
148 Nos casos de países que ressurgiram como consequência da dissolução de federações (como a União 
Soviética), a questão da cidadania tornou-se problemática para residentes que haviam sido cidadãos da federação 
que deixou de existir mas a quem não se concedeu a cidadania do Estado sucessor. Enquanto alguns Estados 
reestabelecidos, como é o caso da Lituânia, permitiram que a cidadania lituana fosse obtida por todos os 
residentes regulares que haviam sido cidadãos soviéticos, outros, como a Estônia e a Letônia, optaram por 
aplicar uma regulação de cidadania baseada na legislação existente em período anterior ao ano de 1940, quando 
estes países forçadamente passaram a integrar a União Soviética. Consequentemente, aqueles que, sob a 
legislação soviética, estabeleceram-se nos territórios dos atuais Estados da Estônia e da Letônia após 1940, 
tornaram-se apátridas. Estes indivíduos e seus descendentes, portanto, tiveram (e têm) de passar por um processo 
de naturalização demasiadamente lento. Assim, a maior parte deste representativo grupo étnico-linguístico 
minoritário russo presente na Estônia e na Letônia restou excluído do escopo de aplicação da Convenção-Quadro 
(cf. Asbjørn Eide, The Council of Europe’s Framework Convention for the Protection of National Minorities …, 
pp. 125; 130-131).  
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nesta língua (artigo 14.o , parágrafo 2.o ) pode ser limitada às situações em que as regiões do 

Estado-parte em causa sejam tradicionalmente habitadas ou em número substancial por 

pessoas pertencentes à minoria linguística em causa. De mais a mais, a exigência de se ofertar 

a possibilidade de aprendizado da língua minoritária ou de receber ensino nesta língua deve 

ser realizada “sem prejuízo da aprendizagem da língua oficial ou do ensino nesta língua”, 

conforme o artigo 14.o , parágrafo 3.o: se não se pode subestimar as obrigações impostas pela 

CQ, estas ressalvas acabam por ter por efeito a redução do alcance protetivo no aspecto149. Em 

suma, a questão de saber se um grupo está ou não coberto pela proteção da CQ deve ser 

avaliada numa lógica “artigo por artigo”. As variações de proteção dependem das 

características da minoria em causa – por exemplo, um grupo distinguível por sua religião 

apenas restará protegido, no que concerne à CQ, pelas disposições neste aspecto150.  

 O artigo 5.o, n. o 1., requer que os Estados-parte promovam as condições necessárias 

para o desenvolvimento da cultura da minoria nacional em causa, de modo a preservar os 

elementos essenciais de sua identidade – religião, língua e herança cultural. Este princípio, 

implícito no artigo 27.o , do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, vem 

explicitado na CQ e é aspecto central de seu texto,  concretizando o teor expressado no 

preâmbulo da Convenção151. Também, e sendo, a nosso ver, este aspecto essencial para a 

manutenção da identidade e cultura do membro de grupo minoritário, o direito de usar seu 

próprio sobrenome e nome próprio na língua minoritária e outras informações de natureza 

privada visíveis ao público (artigo 11.o). O artigo 5.o, n. o 2., prevê que os Estados-parte 

abster-se-ão de políticas e práticas com fins de assimilação de pessoas pertencentes a minorias 

contrariamente à sua vontade. “Assimilação” deve ser entendida como os meios que fazem 

com que pessoas de diferente cultura e tradição eliminem os aspectos essenciais desta 

identidade e absorvam a cultura e tradição da maioria como sua única e exclusiva identidade. 

“Integração”, de inverso, é o acolhimento das minorias, de modo que estas reconheçam um 

determinado grupo de normas aplicáveis a sociedade como um todo, sem as quais a coesão 

social não seria possível, enquanto, de outro lado, a sociedade nacional e sua maioria adapta-

se e reconhece a sua composição multicultural152153. Neste sentido, veja-se que o artigo 6.o 

                                                
149 RINGELHEIM, Julie. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Mythes et réalités…, 
p. 15. 
150 RINGELHEIM, Julie. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Mythes et réalités…, 
p. 20.  
151 RINGELHEIM, Julie. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Mythes et réalités…, 
p. 13.  
152 “Multicultural” é termo que deve aqui ser entendido como fato, característica inerente à grande parte das 
sociedades nacionais dos Estados europeus. Portanto, para nós, “multiculturalismo” identifica-se com 
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prevê que os Estados-parte devem promover o diálogo intercultural, o respeito e a 

compreensão entre as pessoas vivendo em seu território. Ademais, o artigo 12.o  requer que os 

Estados promovam, no seio da população geral, por meio de programas escolares, o 

conhecimento de culturas, línguas e religiões de suas minorias nacionais154. 

 O monitoramento da implementação da Convenção-Quadro está, formalmente, sob a 

responsabilidade do Comitê de Ministros do CoE. Em prática, todavia, o trabalho é realizado 

por um comitê de experts independentes. O monitoramento da implementação pelos Estados-

parte baseia-se em relatórios periódicos, os quais, de acordo com o artigo 25.o, os Estados 

devem submeter, relevando as medidas empreendidas a fim de dar efeito aos princípios 

estabelecidos na Convenção155.  

 Em que pese a maioria dos Estados europeus tenha aceitado um standard comum 

quanto aos direitos das minorias, refletido na assinatura e ratificação da Convenção-Quadro, 

alguns Estados permanecem resolutos em suas posições de não-aderência. A opção 

normalmente justifica-se na “suspeição” relativamente à terminologia minoria e na identidade 

constitucional destes Estados. De qualquer modo, ainda que o texto da Convenção faça 

referência ao termo “direitos”, suas provisões não parecem capazes de conceder efeito direto 

nas ordens jurídicas nacionais dos Estados-parte, pois não formulam direitos que indivíduos 

podem invocar ante os tribunais nacionais156. Assim, a ambição dos objetivos acaba por ser 

atenuada, uma vez que a convenção tem por fim principal o estabelecimento de princípios que 

devem orientar as políticas dos Estados no tema, permanecendo, não obstante, uma grande 

margem de interpretação dos princípios. Em suma, os princípios expressam mormente um 

                                                                                                                                                   
“pluralismo” e “diversidade cultural”. Não exploraremos nesta tese as teorias do multiculturalismo e da 
interculturalidade (para aqueles que diferenciam os dois termos, como, inter alia, Bruno Galindo, in 
Constituição e diversidade cultural: em busca de uma teoria intercultural, Revista Brasileira de Direito 
Constitucional, n. o 6, Jul./Dez 2005, pp. 468-487), que tomam a diversidade cultural das sociedades 
democráticas contemporâneas como fato e “propõem um modelo de gestão da diversidade, chamando à 
necessidade de reconhecer e acomodar as diferentes identidades que coexistem nestas sociedades, de modo a ser 
consistente com princípios fundamentais como os de respeito à dignidade humana, igualdade e não-
discriminação” (cf. Patrícia Jerónimo. Cultural diversity and the rights of minorities in Europe, in Journal of 
Politics, Administration and Law, Burapha University (Thailand), 2013, p. 5). A propósito do multiculturalismo, 
vd. as obras de Will Kymlicka: Multicultural Citizenship. A liberal theory of minority rights. Oxford: OUP, 
1995; e de Charles Taylor: The Politics of Recognition, in GUTMANN, Amy (ed.).  Multiculturalism: 
Examining the Politics of Recognition, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994, pp. 25-73, 
principais expoentes deste tema de estudo.  
153 EIDE, Asbjørn. The Council of Europe’s Framework Convention..., pp. 132-133; 136-137.   
154 RINGELHEIM, Julie. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Mythes et réalités…, 
pp. 13-14. 
155 EIDE, Asbjørn. The Council of Europe’s Framework Convention..., pp. 145-146. 
156 DE WITTE, Bruno. European minority rights, in  FOBLETS, Marie-Claire; GAUDREAULT-DESBIENS, 
Jean-François; RENTELN, Alison Dundes (eds.), Cultural Diversity and the Law – State Responses from 
Around the World, Bruxelles: Bruylant, 2010, p. 722. 
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dever geral de abstenção por parte dos Estados, um dever de criar condições políticas 

favoráveis para as minorias e proteger a diversidade europeia157. Ademais, os mecanismos de 

supervisão estabelecidos não levam a decisões judiciais vinculantes, uma vez que se não 

concedeu competência ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem para aplicar a 

Convenção. Quanto à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, esta somente faz 

referência às minorias em seu artigo 14.o, ao proibir a discriminação, no gozo dos direitos 

concedidos pela Convenção, às minorias158. De qualquer modo, ainda que a Convenção-

Quadro aparente ser demasiadamente cautelosa na sua redação, de fato constitui um 

importante estágio no estabelecimento de standards internacionais159.  

 Enquanto a Convenção-Quadro recém estudada é tida como um dos principais 

instrumentos de proteção das minorias no âmbito do CoE, cobrindo diferentes aspectos 

pertinentes à proteção de membros de grupos minoritários, dentre os quais a língua, a Carta 

Europeia para Línguas Regionais e Minoritárias, também concluída no seio desta organização 

internacional, não é um instrumento específico de proteção das minorias. Não se trata 

estritamente de um instrumento de direitos humanos, uma vez que não cria direitos 

individuais ou coletivos. De inverso, a Carta coloca a tônica nas línguas minoritárias e 

regionais da Europa. Indiretamente, todavia, a implementação do instrumento jurídico pelos 

Estados-parte poderá, em alguns casos, implicar a criação de um quadro legislativo ou mesmo 

de direitos que afetam pessoas pertencentes a grupos linguísticos minoritários. O contexto 

histórico da formulação da Carta antecede aquele da violência étnica relacionada à queda do 

Comunismo. Sua lógica diz sobretudo com a preocupação da diversidade cultural160. De 

qualquer modo, a Carta serve ao fim de promover a integração das minorias cuja 

característica distinguível é a língua, facilitando a possibilidade de uso desta língua. O artigo 

7.o, n. o 4., por exemplo, requer que os Estados considerem as necessidades e desejos 

expressados pelos grupos que usam as línguas regionais ou minoritárias na determinação de 

suas políticas públicas quanto ao tema. O mesmo artigo, em seu número 1.o, alínea d), refere 

que o uso destas línguas deve ser facilitado, na fala e na escrita, nas vidas pública e privada. 

                                                
157 BARATA, Mário. Convenção Quadro para a Protecção das Minorias Nacionais, in CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes (coord.). Direitos Humanos, Estrangeiros, Comunidades Migrantes e Minorias. Direção-Geral 
dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, Celta Editora, 2000, pp. 247; 249.   
158 WITTE, Bruno de. European minority rights ..., p. 722.  
159 WITTE, Bruno de. Politics versus Law in the EU’s Approach to Ethnic Minorities. Robert Schuman Centre 
for Advanced Studies (RSC n. o 2000/4), EUI Working Papers: San Domenico di Fiesole, Italy, 2000, p. 10. 
160 DUNBAR, Robert. The Council of Europe’s European Charter for Regional or Minority Languages, in 
HENRARD, Kristin; DUNBAR, Robert (eds.), Synergies in minority protection – European and International 
Law Perspectives, Cambridge: CUP, 2008, pp. 155-157.  
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De qualquer modo, ainda que o foco essencial da Carta esteja em aspectos culturais 

relacionado às línguas, seu preâmbulo faz referência ao direito de usar estas línguas na vida 

pública e privada, um direito descrito como “inalienável”, conformando-se, neste aspecto, 

com os instrumentos de direito humanos internacionais. Ademais, afirma que suas provisões 

não devem afetar regimes mais favoráveis respeitantes ao estatuto de línguas regionais ou 

minoritárias; regimes legais de pessoas pertencentes a minorias que possam existir no direito 

nacional ou que sejam providos em tratado bilateral ou internacional (artigo 4.o, n. o 2.)161.  

 Dos instrumentos jurídicos internacionais protetores das minorias recém estudados, 

resta claro que muitos aspectos da proteção concedida por estes instrumentos relevam 

elementos inerentes à identidade pessoal das pessoas pertencentes a grupos minoritários. E 

não poderia de outra forma ser, ao admitirmos que o direito à identidade representa, em 

muitos aspectos, a essência da questão das minorias no contexto dos direitos humanos. Em 

sentido mais amplo, o respeito e a proteção da identidade podem ser considerados como 

elementos constitutivos do respeito pela dignidade humana. Neste sentido, o artigo 5.o, da 

Convenção-Quadro,  faz referência específica à proteção da identidade. Já no âmbito da UE, o 

artigo 167.o, TFUE, ao referir-se às culturas dos Estados-membros, menciona diversidade 

entre os Estados-membros, mas também diversidade regional, o que poderia implicar 

diversidade intraestadual162. O direito de adquirir documentos civis e certificados tanto na 

língua oficial do Estado quanto na língua minoritária em questão deve ser garantido a um 

indivíduo membro de uma minoria nacional, consoante recomendação do Alto-Comissário da 

OSCE para minorias nacionais163. Das “Recomendações de Oslo relativas aos direitos 

linguísticos das minorias nacionais e nota explicativa”, publicadas em 1998, pela Organização 

para a Segurança e Cooperação na Europa, destacamos as de números 1. e 13., pois 

estreitamente conectadas ao tema da tese. A recomendação n. o 1., que diz respeito  à questão 

dos nomes, prevê que “as pessoas pertencentes a minorias nacionais têm direito a usar o nome 

próprio em sua língua, segundo suas tradições e sistemas linguísticos. Estes nomes serão 

reconhecidos oficialmente e usados pelas autoridades”. Esta recomendação deve ser lida em 

conjunto com a de n. o 13. que, ao dirigir-se a Administração e Serviços Públicos, prevê que 

“nas regiões e localidades em que habite um número significativo de pessoas pertencentes a 

minorias nacionais e em que se haja manifestado um desejo neste sentido, ditas pessoas têm 
                                                
161 DUNBAR, Robert. The Council of Europe’s European Charter for Regional or Minority Languages..., pp. 
166; 180-182.  
162  MEDDA-WINDISCHER, Roberta. Old and new minorities: reconciling diversity and cohesion – a human 
rights model for minority integration. Bolzano: Nomos, 2009, pp.172-173; 177 
163 Ibidem, p. 185.  
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direito a obter das instituições públicas regionais e/ou locais certificados e documentos civis 

tanto no(s) idiomas(s) oficial(is) do Estado quanto naquele(s) da minoria nacional em questão.  

De modo similar, as instituições públicas regionais e/ou locais manterão os registros civis 

apropriados também no idioma da minoria nacional”164.  

  
3.  A atribuição de competências como limite à atuação da União e a (não) pertinência da 
crítica de dualidade de critérios.   
 
 Examinados os aspectos mais relevantes do quadro jurídico europeu – tanto em sede 

do CoE quanto da UE – de proteção das minorias e de preservação da diversidade (com foco 

na diversidade linguística), e confirmada a relevância dada a ambas questões neste nível 

regional, vejamos, a seguir, em que medida a União logra concretizar efetiva proteção nesses 

dois domínios. Para tal, analisaremos as competências da União nas matérias de diversidade 

(e questões que se relacionam ao aspecto, como, por exemplo, língua, elemento integrante do 

conceito de cultura) e de direitos das minorias.   

 Apontemos, de início, que, no que respeita à questão das competências, não há norma 

explícita que autorize a União a implementar política pública nas áreas de minorias ou 

diversidade165. Conjugando os artigos 165.o, n. o 4.; 6.o, alínea e) e o artigo 352.o, todos do 

TFUE, entende-se que, no domínio das políticas de educação, por exemplo, veda-se à União a 

harmonização das legislações nacionais. O que cabe à União, no aspecto, é a concepção e 

financiamento de estratégias de promoção da diversidade linguística, sobretudo na forma de 

apoios às línguas regionais e minoritárias, desde que tais iniciativas sejam desenvolvidas em 

regime de cooperação com as autoridades nacionais e não violem as opções internas no 

domínio reservado e constitucional do regime linguístico vigente no território de cada Estado-

membro. Todavia, em nome da livre circulação de pessoas e bens, amparado nas exigências 

econômicas do mercado interno, veremos que, à semelhança do que ocorre noutros domínios 

de reserva de competência, estas podem limitar o poder do decisor nacional no que toca ao 

regime linguístico166.  

 É o Tratado de Maastricht que dá luz ao conceito de “diversidade cultural”, ainda que 

em domínio muito restrito, abrindo novos domínios respeitantes às minorias dentro da UE. 
                                                
164 Consultada versão espanhola “Recomendaciones de Oslo relativas a los derechos linguísticos de las minorías 
nacionales, texto publicado em fevereiro de 1998, pp. 5; 7.  Disponível em 
https://www.osce.org/es/hcnm/67544?download=true  
165 BOGDANDY, Armin von. The European Union as Situation, Executive, and Promoter of the International 
Law of Cultural Diversity – Elements of a Beautiful Friendship, in EJIL, vol. 19, n.o 2, 2008, p. 270. 
166 DUARTE, Maria Luísa. União Europeia, identidade nacional e igualdade linguística, in Estudos de 
homenagem ao prof. doutor Jorge Miranda, vol. V, Coimbra Editora, 2012,  p. 387.  
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Maiores desenvolvimentos no tema são feitos a partir da revisão dos Tratados Amsterdã, que 

“internaliza”, indiretamente, a proteção das minorias (artigo 13.o, TCE), ao conceder à então 

CE competência expressa para adotar medidas de combate a discriminação em diversas 

áreas167. Uma das medidas adotadas, um ano após a sua entrada em vigor, é a Diretiva que 

implementa o princípio de igual tratamento entre pessoas independentemente de origem 

étnica ou racial – Diretiva do Conselho da UE 2000/43/EC de 29 de junho de 2000, que aplica 

o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou 

étnica. A diretiva incluiu, em seu escopo, uma proibição de discriminação com base na 

pertença a minoria cultural ou linguística168.  

 Já a CDF, a qual poderia vir a ser considerada um instrumento de efetiva proteção de 

grupos minoritários, acabou por não confirmar estas pretensões. A União não tem 

competência para combater discriminação por razões linguísticas ou de pertença a uma 

minoria, apesar de vedar a discriminação por estas razões. O uso do termo “minoria nacional” 

(artigo 21.o, CDF), todavia, transforma esta noção em termo de DUE que pode ser 

interpretado pelo TJ. Ainda que consagre um dever, para a União, de respeitar a diversidade, 

devido ao caráter vago da redação, acaba-se por se reduzir a simples objetivo político (policy 

aim).  

 De qualquer modo, mesmo que se chegue a uma definição europeia comum de 

“diversidade relacionada à questão minoritária”  esta terá de estar conformada com a 

obrigação imposta à UE de respeitar as respectivas identidades dos Estados-membros, o que a 

torna ainda menos palpável169. De fato, ao considerarmos o âmbito de aplicação da Carta, 

seria incorreto pensar que seu artigo 21.o, ao prever sobre a não-discriminação fundada na 

pertença a uma minoria nacional, cria novas competências no quadro de proteção das 

minorias. De inverso, ele permite sobretudo a contestação de atos da União que discriminem 

as minorias direta ou diretamente. Poderá, igualmente, servir como ponto de referência para a 

formulação de um princípio de proteção de minorias como princípio geral de direito da União. 

Tendo em vista o princípio de atribuição de competências e a resistência dos Estados-

membros em alargar as competências da UE, não se vislumbra a possibilidade de a União pôr 

em prática alguma política específica de proteção das minorias. Restrições competenciais à 

                                                
167 TOGGENBURG, Gabriel N.. A Rough Orientation Through a Delicate Relationship: The European Union’s 
Endeavours for (its) Minorities, in European Integration online Papers (EIoP), Vol. 4, n. o 16, 2000, p. 25. 
168 DE WITTE, Bruno; HORVÁTH, Enikö. The many faces of minority policy in the European Union ...,  p. 371. 
169  TOGGENBURG, Gabriel N.. The EU’s Role vis-à-vis Minorities after the Enlargement Decade, in 
WELLER, Mark; BLACKLOCK, Denika; NOBBS, Katherine (eds.), The Protection of Minorities in the Wider 
Europe, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2008, pp. 101-102.  
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parte, o dever de respeito dos direitos das minorias, pela União e suas instituições, com o 

advento do Tratado de Lisboa e o valor atribuído à CDF, torna-se incontornável se a UE 

quiser manter sua credibilidade na cena internacional enquanto defensora dos direitos 

humanos170.  

 Conforme visto, a proteção das minorias não é “naturalmente” parte dos fundamentos 

normativos da UE. De inverso, acabou por ser construída post hoc, após a problemática das 

minorias ter-se colocado na agenda política no âmbito do alargamento a centro e a leste171. 

Sobre este pano de fundo construiu-se a crítica de aplicação de “duplos critérios” pela União. 

Ao expormos o desenvolvimento das competências internas da União no tema de minorias, 

buscamos demonstrar que a crítica, tal como foi formulada originalmente, acaba por perder 

seu vigor, mas, em determinada extensão, permanece válida.  

 No cenário internacional, a Europa considera-se uma “Campeã Global” das previsões 

legais de proteção das minorias. A União Europeia, a seu turno, procura promover a 

importância da posição das minorias no âmbito de suas relações externas, especialmente no 

âmbito de seus limites externos próximos, nos Estados à leste, adjacentes às “novas” 

fronteiras da União. Sabe-se que foi a dimensão de segurança o fator determinante para o 

desenvolvimento de standards sobre direitos de minorias na Europa em primeiro momento172. 

O tema ganhou relevância no contexto das relações externas da União no término da Guerra 

Fria, tendo-se colocado como um critério político de adesão, conforme estabelecido no 

Conselho Europeu de Copenhagen de 1993. De outro lado, a questão dos direitos das 

minorias havia, até então, tido diminuta expressão no desenvolvimento interno do acervo 

comunitário. Enquanto o respeito pela democracia, pelo Estado de Direito e pelos direitos 

humanos mostraram-se valores fundamentais tanto no âmbito do desenvolvimento interno da 

União quanto no contexto dos alargamentos, a proteção das minorias somente é mencionada 

no último contexto. Na década de 1990, o único movimento no sentido de um standard 

comunitário para minorias podia ser encontrado no artigo 13.o, TCE, conforme a redação dada 

pelo Tratado de Amsterdã, que capacitava a Comunidade Europeia a tomar ação apropriada a 

fim de combater a discriminação fundada em motivos étnicos ou raciais, conforme referido. 

                                                
170 BOSSUYT, Anneleen van. L’Union Européenne et la protection des minorités: une question de volonté 
politique, in Cahiers de Droit Européen, 2010, n. 3-4, pp. 447; 453-454.  
171  SCHWELLNUS, Guido. “Much ado about nothing?” Minority Protection and the EU Charter of 
Fundamental Rights, in Webpaper on Constitutionalism & Governance beyond the State, 2001, n. o 5, pp. 1-2 
172 WELLER, Mark. Introduction: The Outlook for the Protection of Minorities in the Wider Europe, in 
WELLER, Mark; BLACKLOCK, Denika; NOBBS, Katherine (eds.). The Protection of Minorities in the Wider 
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 Vejamos que, por um lado, ante a inexistência de previsões específicas respeitantes 

aos direitos fundamentais, a questão foi gradualmente suprida pela interpretação do TJ, 

tornando-se estes direitos parte do acervo comunitário jurisdicional que acabaria por culminar 

no reconhecimento, pelos Tratados, destes como valores fundamentais da União. Por outro 

lado, o interesse pela proteção das minorias foi quase inexistente ao longo do projeto europeu. 

Dada a discrepância entre as competências internas e externas da União, que é especialmente 

pronunciada no contexto de alargamentos, as instituições europeias tiveram liberdade para 

impor quaisquer condições aos países candidatos, inclusive aquelas que não encontravam 

correspondência nas competências internas da União. O dever de assegurar o respeito e a 

proteção das minorias tornou-se uma condição diretamente endereçada a todos os países que 

quisessem aderir à União. A adoção e a implementação destas condições pela União foi 

criticada pela doutrina no âmbito da referida dualidade de critérios173.  

 A primeira crítica consiste no fato dos standards de proteção de minorias terem sido 

importados do CoE, não logrando a União formular critérios específicos e coerentes que se 

dirigissem aos países candidatos à adesão. No aspecto, também faz-se pertinente a crítica de 

que a União não se valeu da oportunidade que tinha para criar e aplicar seus próprios 

standards de proteção de minorias: os países candidatos, que viam na adesão importantes 

benefícios – sobretudo econômicos, visto que suas economias ainda buscavam estabilização 

após o fim do bloco econômico soviético – teriam aceitado as condições que lhe teriam sido 

impostas, tal como fizeram-no relativamente aos standards “emprestados” do Conselho da 

Europa. Consequentemente, os países do leste europeu adentraram a União em situação de 

grande porcentagem de sua população privada de cidadania por motivos de pertença a grupo 

minoritário e de inspeções linguísticas estabelecidas com fim de proteção da língua oficial do 

Estado – mesmo a grafia correta de nomes em línguas minoritárias não foi permitida, 

privando-se indivíduos de culturas minoritárias do núcleo essencial de suas personalidades. 

Em que pese as duas últimas vagas de alargamento tenham sido essenciais para a inclusão da 

questão das minorias como valor em que se funda a União, conforme visto, esta, uma vez 

complementados os alargamentos, perdeu a possibilidade de influenciar a política na área de 

proteção de minorias em todos os seus Estados-membros. E, neste aspecto, ainda pertinente a 

                                                
173 KOCHENOV, Dimitry. EU Minority Protection: a modest case for a synergetic approach, in Amsterdam 
Law Forum: VU University Amsterdam, vol. 3, issue 4, 2011, pp. 45-46.  
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afirmação crítica de Bruno de Witte no sentido de que a proteção das minorias “consiste em 

um produto de exportação e não para consumo doméstico”174.  

 Em observação mais positiva, não obstante a ausência de competências específicas – e 

a persistente “lógica do mercado interno” que permeia as diversas áreas de atuação –, não se 

pode negar as contribuições da União no aprimoramento da situação das minorias por duas 

vias indiretas: primeira, os standards no contexto de não-discriminação pelos mais diversos 

motivos; segunda, pela essência federal da UE. Esta deve ser apreciada com o direito de livre 

circulação que é concedida a todos os cidadãos da UE, aspecto central da integração europeia 

e que assegura seja dada a possibilidade de beneficiar de uma regulação que se melhor adeque 

às suas expectativas. Assim, o direito da UE protege seus cidadãos de tratamento desfavorável 

por terem estes decidido residir em Estado-membro que não o de sua nacionalidade, acabando 

por promover, ainda que em limitada capacidade, o espírito geral de tolerância, este que 

harmoniza com a diversidade que visa promover. Portanto, a contribuição jurídica da União 

na proteção das minorias diz sobretudo com o empoderamento de indivíduos pertencentes a 

estes grupos, por meio de instrumentos jurídicos de não-discriminação e pela via do direito 

fundamental de liberdade de circulação e residência175.  

 A proteção de minorias continua a ser uma das áreas mais sensíveis no âmbito das 

relações entre a União e seus Estados-membros, não havendo consenso no tema entre os 

Estados-membros. Mesmo a extensão dada aos objetivos de integração, bem como aos 

valores em que a União se funda – em que se incluem tanto a diversidade cultural quanto a 

proteção de pessoas pertencentes a minorias –, não garante que a União será capaz de regular 

sobre os aspectos. Para que se possa regulamentar sobre os temas de diversidade e de direito 

das minorias – a começar por uma definição a nível comunitário do termo “minorias” – faz-se 

necessária a emenda dos Tratados, de modo a alargar o escopo dos poderes da União nas 

temáticas referidas. A revisão dos Tratados, todavia, é vista como um processo negativamente 

politizado, e os níveis de suspeição às minorias é relativamente alto na maioria dos Estados-

membros. Considerando que o populismo político tem crescido na Europa nos últimos anos, 

tentativas de alterações dos Tratados no aspecto, o que demanda a ratificação do texto 

alterado consoante os “requerimentos constitucionais” de cada Estado-membro, não parecem 

ser a melhor opção.  

                                                
174 KOCHENOV, Dimitry. EU Minority Protection: a modest case for a synergetic approach, in Amsterdam 
Law Forum: VU University Amsterdam, vol. 3, issue 4, 2011, p. 47.  
175 KOCHENOV, Dimitry. EU Minority Protection: a modest case for a synergetic approach, pp. 48-51. 
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 Assim, no contexto da proteção de minorias, a União acaba por ter de atuar numa zona 

gris, implementando medidas de proteção de minorias num contexto mais amplo, usualmente 

conectadas ao mercado interno. Mas esta contextualização não é a melhor solução. Isso 

porque a vulnerabilidade de diversos grupos pode acabar por ser amplificada como resultado 

da integração da UE. A regulamentação supranacional tem potencial para iludir políticas 

nacionais sensíveis a questão das minorias, na medida em que puderem ser perspectivadas 

como incompatíveis com o mercado interno.  

 Por outro lado, o comprometimento da União em facilitar a liberdade de circulação 

tende a proporcionar um crescimento de diversidade cultural, religiosa e linguística em seu 

espaço comum, demandando uma abordagem sinergética no endereçamento da questões 

relacionadas a estas minorias. No contexto dos grupos minoritários que são criados pelo 

próprio projeto de integração (nacionais da UE residindo fora de seu Estado de nacionalidade 

e nacionais de países terceiros residentes permanentes na UE), deve haver uma abordagem 

que inclua os grupos ignorados pelo discurso de direito das minorias a nível dos Estados-

membros. Mas, sem deixar de considerar as tensões entre a União e suas partes componentes 

no que concerne à alocação de competências, faz-se necessária uma abordagem realista 

quanto à proteção de minorias a nível comunitário: qualquer ação a nível supranacional deve 

estar focada em prover flexibilidade suficiente em termos de acomodação de políticas 

públicas nacionais de minorias no contexto do mercado interno176.   

 A distribuição de competências e poderes dentro da UE, bem como as suas 

peculiaridades estruturais – conexões em termos de políticas públicas – acabam culminando 

em ações, nos domínios de diversidade e de minorias, extremamente multifacetadas, 

dispersadas e indiretas, baseando-se em série de compromissos para avançar a diversidade 

cultural ou combater a discriminação étnica. A proteção das minorias acaba por vir sob 

diferentes formas, como a jurisprudência em que a proteção da identidade resulta de 

princípios relacionados à livre circulação ou ao estatuto da cidadania da UE.  

 No contexto atual das competências externas – negociações de adesão -, no que toca 

aos direitos linguísticos das minorias, a Comissão monitora a evolução de regulação sobre o 

tema no país candidato, mas não expressa seu posicionamento nesta especificidade, como 

havia feito com alguns países do centro e leste europeu. Assim, não se manifestou no sentido 

de que a Turquia deve ratificar a CQ a implementar os direitos linguísticos ali presentes – 
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mormente pelo fato de que seus EM permanecem livres para decidir se aderirão à 

Convenção177.  

 Os limites impostos pelas competências atribuídas à União acabaram por reduzir a 

possibilidade de ação nas áreas de diversidade cultural e minorias – o que reduziu, 

consequentemente, o vigor da crítica de dualidade de critérios. Todavia, a UE, enquanto 

estrutura de governança supranacional, constitui um espaço potencialmente poderoso no 

âmbito do qual valores de tolerância poderiam ser efetivamente articulados. Talvez o real 

obstáculo neste sentido coloque-se pela ausência de  vontade política, uma vez que alguns 

Estados, resolutos no não-reconhecimento de suas minorias ou consternados com a 

preservação da diversidade entre os Estados-membros da União, podem acabar por 

comprometer esforços protetivos da diversidade intraestadual e, com esta, das minorias178.  

 

4. A proteção do nome, elemento da identidade pessoal, enquanto parte da vida privada: uma 
noção consagrada pelo TEDH.   
  
 A maioria dos direitos humanos, conforme previstos nos tratados de direito 

internacional mais relevantes, aplica-se a todos os residentes de um Estado, não relevando 

importância a questão da nacionalidade do Estado de residência. A concessão de direitos das 

minorias, em contraste, dependerá, pelo menos em Estados de legislação restritiva no aspecto, 

de o indivíduo possuir ou não a nacionalidade do Estado em causa. É esta a interpretação dada 

por muitos Estados ao termo “minoria nacional” tal como usada na Convenção-Quadro para a 

Proteção de Minorias Nacionais179. Ainda que existam instrumentos específicos de proteção 

de minorias, protegendo o indivíduo enquanto membro de um grupo minoritário, a CEDH, 

por ter sido ratificada por todos os Estados-Membros da União, acaba por se mostrar 

importante instrumento na proteção das minorias. Veja-se, assim, que seu artigo 14.o, ainda 

que contenha uma cláusula geral de não-discriminação, acaba por ser direcionada às minorias 

nacionais ou étnicas, religiosas ou linguísticas, à semelhança do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos, outro instrumento jurídico de que fazem parte todos os Estados-

membros da UE, que contém cláusula geral de não-discriminação em seu artigo 26.o e, no 
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Constitutionalism & Governance beyond the State, 2002, n. o 5, p. 18.  
179  SCHWELLNUS, Guido. “Much ado about nothing?” Minority Protection and the EU Charter of 
Fundamental Rights, in Webpaper on Constitutionalism & Governance beyond the State, 2001, n. o 5, p. 11.  
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artigo 27.o, previsão específica sobre minorias étnicas, religiosas ou linguísticas180. Não 

obstante esses elementos forneçam alguma proteção, no contexto de direitos individuais, aos 

membros das minorias, focaremos nossas atenções na proteção do nome enquanto elemento 

da identidade pessoal de um membro de minoria sob a ótica do artigo 8.o, CEDH.  

 Retornemos, entretanto, às limitações que são colocadas pelo próprio direito da União 

ao tema. O princípio de atribuição de competências – cuja expressão é reforçada a partir do 

Tratado de Lisboa, quando as competências são, pela primeira vez, formalmente distribuídas 

entre os Estados-membros e a União – limita as possibilidades de ação a nível da UE no que 

toca à legislação em termos de proteção das minorias (a começar pela adoção de um conceito 

europeu comum de “minoria”) e de promoção da diversidade cultural. Especialmente quanto à 

diversidade linguística, a União deve respeitar a diversidade interestadual, abstendo-se de 

atividades de harmonização que se coloquem em detrimento deste valor.  

 A reticência de alguns Estados-membros em reconhecer a existência de minorias 

nacionais em seus territórios, somada às limitações referidas infra no domínio da diversidade 

linguística, tornam a atividade, a nível comunitário, nestas áreas tão próximas de “proteção de 

minorias” e de promoção da diversidade intraestadual demasiadamente limitada e dispersa. 

Estas constrições formais, todavia, não lograram impedir a atuação jurisdicional do TJ. 

Apesar dos esclarecimentos quanto às competências, o “ativismo judicial”  deste Tribunal 

persiste, ainda que com acrescida cautela. Assim, veremos que, mesmo na hipótese de 

competência reservada dos Estados, estes devem agir em consonância com o Direito da 

União. Ainda que a cláusula de identidade nacional constitucional se tenha mostrado capaz de 

justificar a derrogação de previsões de direito da UE, em detrimento da “identidade 

constitucional da União” ou da “identidade pessoal”, o teste de proporcionalidade, da maneira 

como é aplicado, torna a proteção de uma dessas identidades casuística.  

 De qualquer modo, o que pretendemos demonstrar neste tópico é que, se a 

implementação de regulamentação, a nível europeu, não se tem mostrado possível, a começar 

pela falta de uma definição comum do termo, o que dificulta, por consequência, a promoção 

da diversidade dentro de um EM, veremos que, a nível jurisdicional, alguma proteção se tem 

concedido aos indivíduos pertencentes a minorias. Com isso, a identidade individual se tem 

preservado, ainda que muito restritivamente. Focaremos nossas atenções na questão da grafia 

do nome – em termos que reflitam a língua minoritária do grupo que integra a pessoa em 

causa – enquanto parte essencial desta identidade. Veremos que, tal qual ocorreu no 
                                                
180 SCHWELLNUS, Guido. “Much ado about nothing?” ..., pp. 4-6.  
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estabelecimento de standards de proteção de minorias no contexto do alargamento a centro e 

leste da UE, em que se partiu de critérios estabelecidos pelo CoE, o TJ, em sua intepretação 

do tema, recorreu à jurisprudência estabelecida pelo TEDH. Portanto, iniciaremos o estudo no 

aspecto referindo à jurisprudência deste Tribunal.  

 Conforme visto, ao TEDH não se atribuiu competência para interpretar a Convenção-

Quadro para a Proteção de Minorias Nacionais. Assim, não obstante este instrumento jurídico 

seja o de maior relevância às minorias no âmbito europeu, não será a partir de sua 

intepretação que se consolida uma jurisprudência protetiva do nome enquanto parte da 

identidade pessoal de um membro de minoria nacional ou étnica, linguística e religiosa. De 

inverso, referida doutrina é indiretamente estabelecida pela via jurisprudencial, a partir de 

uma interpretação extensiva do artigo 8.o, da CEDH. Este, em seu n. o 1., refere que “qualquer 

pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada181 e familiar”. Conforme veremos, o 

Tribunal de Estrasburgo desenvolveu uma intepretação gradualmente expansiva do termo 

“vida privada”182, de modo que, atualmente, o direito à identidade pessoal, e o nome enquanto 

elemento que lhe integra, é protegido como parte da vida privada183. No âmbito do CoE, a 

preocupação com a questão dos nomes é explicitada desde cedo. Ainda na década de 1970, a 

Comissão Europeia dos Direitos do Homem reconheceu a possibilidade de o uso do nome 

adentrar a esfera da vida privada, mais tarde definindo que o direito à identidade e ao nome 

estava contemplado pelo artigo 8.o, CEDH (respectivamente, casos Hagmann-Hüsler c. Suíça, 

n. o  8.042/77, decisão de 15.12.1977; K.B. c. Países Baixos, n. o 18.806/91, decisão de 

                                                
181 O artigo 17.o, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, tem previsão semelhante sobre a vida 
privada. O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, no caso Coeriel e Aurik c. Países Baixos (09 de 
dezembro de 1994, Communication 453/1991, par. 10.2, UN Document CCPR/C/52/D/453/1991) definiu a 
noção de privacidade segundo o artigo 17.o, do Pacto, como  a “esfera da vida de uma pessoa na qual ele/ela 
pode livremente expressar a sua identidade, seja em relacionando-se com outros ou sozinho”. Reconheceu a 
violação deste direito, em consequência da recusa, por parte do Estado-parte, em alterar os sobrenomes dos 
autores para grafia em conformidade com a língua hindi. Ainda que o caso não tenha sido submetido por um 
membro de minoria, o Comitê entendeu que o requerimento da mudança de sobrenome só pode ser recusado 
quando razoavelmente fundamentado, em circunstâncias específicas.  
182 Luísa Neto lembra-nos de que o termo “vida privada”, protegido pelo artigo 8.o, CEDH, foi inicialmente 
interpretado em 1890, pelo juiz norte-americano Louis Brandeis, que definia a noção de modo a que esta 
delimitava-se ao direito de cada indivíduo de ser deixado em paz (the right to be let alone). Compreendia, então, 
a necessidade de existência de um espaço vital onde cada um se pudesse sentir ao abrigo da indiscrição alheia. 
Hoje, ainda que esta noção permaneça, as possibilidades de enriquecimento do conceito estão abertas, 
pressupondo-se uma elaboração doutrinal e jurisprudencial permanentes (NETO, Luísa. Novos Direitos. Ou 
novo(s) objecto(s) para o Direito?. Série Para Saber, 14. Porto: U.Porto editoral, 1a edição, maio de 2010, pp. 
66-67). 
183 MARSHALL, Jill. Personal Freedom through Human Rights Law? Autonomy, Identity and Integrity under 
the European Convention on Human Rights, International Studies in Human Rights, vol. 98,  Leiden: Martinus 
Nijhoff Publishers, 2009, p. 54.  
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01.09.1993)184. Atualmente, entende-se que “vida privada” engloba cinco categorias inerentes 

ao direito previsto no artigo 8.o: o direito de ser livre de interferência nas integridades física e 

psicológica, de acesso e coleta indesejados de informações pessoais, de poluição ambiental e 

o direito de ser livre para desenvolver a identidade pessoal e para viver a vida de acordo com 

suas escolhas185 (autonomia)186. 
 Para o desenvolvimento desta jurisprudência, parte-se do entendimento de que a 

realização de uma proteção efetiva da liberdade individual requer reconhecimento e proteção 

jurídica da individualidade do ser humano, isto é, da sua personalidade. Na CEDH, que entrou 

em vigor em 1953, não há referência expressa ao conceito de “personalidade” dos indivíduos, 

porém o sistema de proteção intentado visava cobrir importantes aspectos inerentes a este 

conceito. O preâmbulo refere à Declaração Universal dos Direitos Humanos como fonte de 

inspiração, esta que faz referência ao direito de desenvolvimento da personalidade em seu 

artigo 22.o. Assim, os direitos humanos que são expressamente reconhecidos e protegidos 

constituem aspectos da personalidade individual numa sociedade pluralística e democrática – 

o direito a respeito pela vida privada e familiar, a liberdade de pensamento, de expressão e de 

associação, o direito a educação, a casamento, etc.187.   

 Em análise pormenorizada da questão, veremos que, se a jurisprudência formulada a 

partir do artigo 8.o tradicionalmente associou-se à ideia de proteção do espaço privado de uma 

pessoa  – no sentido de proteger contra intrusões indesejadas, aproximando-se, assim, da 

terminologia de “privacidade”, mais restrita que a de “vida privada” – , veremos que esta 

intepretação será gradualmente abandonada. Assim, a interpretação dada ao direito previsto 

no referido artigo passará a incluir o desenvolvimento da personalidade individual em 

conexão com outros indivíduos, no seio de uma sociedade, mas em que há um espaço de 

                                                
184 PENTASSUGLIA, Gaetano. Minority Groups and Judicial Discourse in International Law: a Comparative 
Perspective. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 149.  
185 MOREHAM, N.A.. The right to Respect for Private Life in the European Convention on Human Rights: a 
Re-examination, in European Human Rights Law Review, Thomson, Sweet & Maxwell, issue 1, 2008, p. 79.   
186 Para além da questão da grafia do nome em consonância com a língua com que se identifica um membro de 
minoria, o artigo referido da CEDH protege, no âmbito da “vida privada”, outro aspecto relativo à identidade 
cultural de um indivíduo, o de ser livre para viver de acordo com as tradições. Isso porque as noções de 
autonomia pessoal e de respeito pela identidade são princípios centrais implícitos na interpretação do artigo 8.o 

referido. Assim, o TEDH tem entendido, em casos referentes ao grupo minoritário Roma, que seu estilo de vida 
em caravanas respeita à sua identidade cultural e, enquanto tal, resta protegido no âmbito da “vida privada”. 
Todavia, mesmo quando este direito é reconhecido, o TEDH tende a concluir que a medida restritiva ao 
exercício do direito é justificável nos termos da Convenção, tendendo a demonstrar grande deferência aos 
interesses invocados pelos governos (RINGELHEIM, Julie. Integrating Cultural Concerns in the Interpretation 
of General Individual Rights. Lessons from the International Human Rights Case Law, CRIDHO Working 
Paper, 2005/9, pp. 9; 13) 
187 LOUCAIDES, Loukis G..  Essays on the Developing Law of  Human Rights. Dordrecht:  Martinus Nijhoff 
Publishers, 1995. pp. 83-86. 
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liberdade para viver a vida que se escolhe viver (: autonomia pessoal)188. Desse modo, 

permitiu-se a proteção de direitos individuais que derivam das necessidades da personalidade 

mas que não estão expressamente protegidos pela Convenção189.  

 Como a noção de vida privada consolidou-se como uma aberta à interpretação, e o 

TEDH tem optado por não formular definição exaustiva do termo, permitiu-se que o nome 

pudesse ser enquadrado na esfera de proteção do artigo estudado190. No caso B. c. França191, 

decidiu que a recusa em autorizar o recorrente a mudar o seu nome próprio era um fator 

relevante da perspectiva do artigo 8.o. À época, a questão de o nome próprio, enquanto tal, 

gozar de proteção no âmbito do referido artigo ainda não estava decidida. Já em 1994, o 

TEDH confrontou-se com esta questão especificamente, tendo restado consagrado que 

“enquanto meio de identificação pessoal e conexão a uma família, o nome de uma pessoa 

respeita à sua vida privada e familiar”, ainda que o artigo 8.o não faça referência explícita ao 

nome (caso Burghartz c. Suíça, parágrafo 24; posteriormente, Ünal Tekeli c. Turquia, 

2006)192. O TEDH consignou, outrossim, que a existência de um interesse público em regular 

o uso de nomes não é suficiente, por si só, para retirar a questão do nome pessoal do escopo 

de vida privada e familiar (caso Stjerna c. Finlândia, acórdão de 25.11.1994). Estes princípios 

são aplicáveis tanto para nomes de família (sobrenomes) como para nomes próprios, uma vez 

que estes também constituem um meio de identificação no âmbito da família e da 

comunidade193.  

 A diminuta relevância que se tem dado ao nome enquanto elemento integrante da vida 

privada deve-se à grande margem de apreciação que é concedida aos Estados-parte na matéria 

de regulamentação dos nomes. Assim, ainda que se reconheça que o nome próprio ou o 

sobrenome integram a vida privada, havendo espaço para derrogações, sua efetiva relevância 

perde-se. Como o artigo em estudo não contempla um direito absoluto, a interferência 

representada por um ato ou uma omissão estatal não configurará, automaticamente, uma 

violação do direito protegido. Concretamente, procede-se a uma ponderação entre os direitos 

individuais – relacionados à identidade, esta protegida enquanto parte da vida privada  –, de 
                                                
188 MARSHALL, Jill.  Personal Freedom through Human Rights Law?, pp. 69-70.  
189 LOUCAIDES, Loukis G..  Essays on the Developing Law of  Human Rights..., p. 99.  
190 DIJK, Pieter van ; HOOF, Fried  van; RIJN, Arjen van; ZWAAK, Leo (eds.). Theory and Practice of the 
European Convention on Human Rights. Antwerpen, Oxford : Intersentia, 2006, 4a edição, pp. 664-665.  
191 Ac. de 25 de março de 1992.  
192 DIJK, Pieter van ; HOOF, Fried  van; RIJN, Arjen van; ZWAAK, Leo (eds.). Theory and Practice of the 
European Convention on Human Rights, p. 685.  
193 KILKELLY, Ursula. The right to respect for private and family life – A guide to the implementation of Article 
8 of the European Convention on Human Rights. Strasbourg: Directorate General of Human Rights, Council of 
Europe, Human Rights Handbooks, n.o 1, 2001, pp. 13-14. 
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um lado, e o interesse público ou direitos de outros indivíduos, de outro lado. A interferência, 

pelo Estado, na fruição do direito em causa, deve ser justificada: primeiro, determina-se se 

houve, efetivamente, uma interferência na vida privada no sentido do artigo 8.o, n. o 1.; 

segundo, sendo a resposta afirmativa,  deverá ser determinado se esta interferência é 

justificável nos critérios estabelecidos no âmbito do  n. o 2. do mesmo dispositivo. Para tal,  a 

interferência deverá conformar-se com o Direito, ser uma medida necessária numa sociedade 

democrática e implementar um dos objetivos legítimos previstos. No caso Handyside c. Reino 

Unido194, esclareceu-se  o significado de “necessário”, afirmando que não se trata de sinônimo 

do termo “indispensável”, e que o termo não possui a flexibilidade de expressões como  

“admissível”, “razoável”, “desejável”. Esclareceu-se, também, que a noção de necessidade 

implica uma interferência que corresponde a uma necessidade social imperiosa (Olsson c. 

Suécia, acórdão de 24.03.1988) e, em particular, que seja proporcional ao fim legítimo que se 

prossegue – deve ser uma medida estritamente necessária195. Assim, deve-se entender que 

quanto maior a restrição de um direito ou liberdade pela medida restritiva do Estado-parte, 

maior deve ser seu caráter imperioso para que possa constituir uma justificativa válida. 

Quanto à segunda parte do critério, “em uma sociedade democrática”, esta normalmente é 

determinada por referência ao equilíbrio alcançado entre os direitos do indivíduo e o interesse 

público, devendo ser informado pelo valor do pluralismo, este que integra o conceito de 

“sociedade democrática” e que se faz especialmente pertinente no exame de 

proporcionalidade de medida capaz de restringir a expressão de expressão cultural da 

identidade pessoal196, como é o caso do registro do nome em consonância com uma língua 

minoritária.  

                                                
194Ac. de 07 de dezembro de 1976. É neste acórdão que o TEDH identifica, pela primeira vez, o “pluralismo” 
como princípio inerente à noção de “sociedade democrática” no sentido da CEDH. Se inicialmente, o conceito 
de sociedade democrática era interpretado por este tribunal como um que englobava a aceitação da “coexistência 
de uma diversidade de ideias e opiniões na sociedade”, o âmbito do termo é estendido para além da ideia de 
pluralismo ideológico para  incluir a diversidade de identidade e de culturas. Já no acórdão Gorzelik e outros c. 
Polônia (Ac. de 17 de fevereiro de 2004), citando o preâmbulo da CQ, reconhece-se que “uma sociedade 
pluralista e verdadeiramente democrática deve não somente respeitar a identidade étnica, cultural, linguística e 
religiosa de toda pessoa pertencente a uma minoria nacional, mas igualmente criar as condições propícias a 
permitir a expressão, preservação e desenvolvimento desta identidade” (par. 93) (RINGELHEIM, Julie. La 
société démocratique comme espace culturel, pluraliste. Réflexions sur la jurisprudence de la Cour Européenne 
des droits de l’homme. UNITED NATIONS, Comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturels, 
Quarantième session (28 avril – 16 mai), Genève, 09 mai 2008, doc. E/C.12/40/5, pp. 2-3).  
195 KILKELLY, Ursula. The right to respect for private and family life – A guide to the implementation of Article 
8 of the European Convention on Human Rights. Strasbourg: Directorate General of Human Rights, Council of 
Europe, Human Rights Handbooks, n.o 1, 2001, pp. 30-31. 
196  RINGELHEIM, Julie. La société démocratique comme espace culturel, pluraliste. Réflexions sur la 
jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme. UNITED NATIONS, Comité des Droits 
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  Neste contexto, a doutrina da proporcionalidade, descrita como um dos mais 

importantes princípios interpretativos da Convenção, prevê que as restrições necessárias ao 

bem comum não devem ser aplicadas se houver meios menos restritivos 197  e que 

provavelmente tenha consequências similares. Os objetivos legítimos estão listados e incluem 

critérios como segurança nacional, segurança pública, bem-estar econômico do país, a defesa 

da ordem e a prevenção das infrações penais, a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção 

dos direitos e das liberdades de terceiros198. A maior parte da doutrina concorda com a 

afirmação de que  os “fins legítimos” são fluídos e não se amparam em uma lógica clara ou 

coerente199.  Quanto à margem de apreciação, esta é concedida aos Estados-parte de modo que 

se permita uma variação, em termos de interpretação, dos direitos garantidos.  

 Na questão do registro civil do nome, o TEDH concede uma larga margem de 

apreciação aos Estados, dada a diversidade de práticas e regulamentações entre os Estados-

partes da Convenção200. Neste sentido, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem sido 

deferente aos posicionamentos adotados pelas jurisdições dos Estados. Quando a questão da 

igualdade fica subjacente à do respeito pela vida privada, no que concerne ao nome, todavia, o 

entendimento do Tribunal é diferente: em caso em que a legislação requeria que a mulher 

casada deveria adotar o sobrenome do esposo, à substituição do seu ou acrescentando ao seu 

                                                                                                                                                   
Économiques, Sociaux et Culturels, Quarantième session (28 avril – 16 mai), Genève, 09 mai 2008, doc. 
E/C.12/40/5, p. 20.  
197 A propósito do princípio de “meio menos restritivo”, que serve de diretriz geral para possíveis restrições aos 
direitos protegidos pela CEDH, Eva Brems e Laurens Lavrysen apontam tratar-se de desenvolvimento recente na 
jurisprudência do TEDH. Para os Autores, “resta claro que o Tribunal não adotou a estrutura tripartida de análise 
da proporcionalidade que foi desenvolvida pelo tribunal constitucional alemão (que divide o  exame de 
proporcionalidade em três testes decisivos – adequação, meio menos restritivo e ponderação)” e que o princípio 
de meio menos restritivo não é sistematicamente considerado nos casos colocados à apreciação do TEDH. (in 
‘Don’t use a sledgehammer to crack a nut’: less restrictive means in the case law of the European Court of 
Human Rights, Human Rights Law Review 15(1), 2015, p. 28).  
198 MARSHALL, Jill.  Personal Freedom through Human Rights Law?..., pp. 35; 38-39. 
199 GREER, Steven. The European Convention on Human Rights – Achievements, Problems and Prospects. 
Cambridge: CUP, 2006, p. 258.  
200 A própria doutrina da margem de apreciação pode ser compreendida como um instrumento de manejo da 
diversidade entre os Estados do CoE em questões de direitos humanos. O TEDH reconhece a existência dessa 
diversidade cultural interestadual, que é legítima, e, partindo da ideia de que cabe primariamente às autoridades 
nacionais proteger e garantir os direitos humanos, elevou esta doutrina a importante instrumento de diálogo 
intercultural: quanto maior for o consenso, entre as ordens jurídicas dos Estados-parte em uma questão, menor 
será a margem de apreciação do Estado para “abandonar” o consenso europeu. De inverso, uma maior 
diversidade interestadual implica maior margem de apreciação. Ainda que a margem de discrição nacional seja 
limitada por controle final e avaliação dos fatos pelo TEDH, este reconhece uma estreita conexão entre ideias de 
moral, sistema de valores e comunidade local. (cf. Patricia Wiater. Intercultural Dialogue in the Framework of 
the European Human Rights Protection. White Paper Series, vol. 1. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 
2010, pp. 13; 23).  Para uma perspectiva crítica da margem de apreciação no âmbito do TEDH, vd. Eva Brems. 
The Margin of Appreciation Doctrine of The European Court of Human Rights: Accommodating Diversity 
within Europe, in FORSYTHE, David P.; MCMAHON, Patrice C.. Human Rights and Diversity: Area Studies 
Revisited. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2003, pp. 81-110.  
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nome de família, concluiu-se pela violação do artigo 14.o combinado com o artigo 8.o 201. Em 

princípio, se não há desrespeito pelos direitos previstos no artigo de forma clara, o TEDH 

declara o recurso inadmissível. Em alguns casos, no entanto, procede à análise do mérito, 

tendo em conta o grau de inconveniência causada ao recorrente e a margem de apreciação do 

Estado. Em casos de transcrição incorreta (sem os acentos) dos sobrenomes dos recorrentes na 

área do passaporte reservada à leitura automática, normalmente entende-se não ter ocorrido 

um desrespeito à vida privada e familiar. Em casos desse tipo, o Tribunal concede particular 

importância ao efetivo grau de inconveniência sofrido pelo recorrente202. 

  Especialmente no que concerne à questão do nome e identidade de uma pessoa 

membro de minoria nacional203, veja-se o caso Kuharec c. Letônia204, em que a recorrente, de 

origem étnica russa e uma “não-cidadã” do país (estatuto legal específico para pessoas que se 

estabeleceram na Letônia entre 1940 e 1991 e seus descendentes ainda não naturalizados, 

conforme já exposto) apresentou reclamação sobre a “nacionalização” da grafia de seu nome 

no passaporte. No caso, a recorrente afirmou que a grafia do seu sobrenome no passaporte sob 

a forma Kuhareca, e não Kuharec (sem a letra “a”, consoante a grafia russa), utilizada pelas 

autoridades letãs, seguindo a legislação nacional no aspecto, desrespeitavam seus direitos com 

base no artigo 8.o, n. o 1.  

 No aspecto, entendeu-se que não há uma política comum, entre os Estados-membros 

do Conselho da Europa, no que toca ao reconhecimento e uso de nomes próprios e 

sobrenomes, e que se concede uma ampla margem de apreciação quanto ao uso da língua 

oficial em documentos de identificação. No caso, o teste de proporcionalidade foi aplicado, 

tendo o TEDH tomado nota da adaptação da grafia do nome de família, estabelecendo que as 

consequências à vida da recorrente seriam mínimas. Concluiu pela não-violação do artigo 8.o 

referido, uma vez que a legislação nacional permite, havendo requerimento do indivíduo 

                                                
201 Unal Tekeli c. Turquia, acórdão de 16.11.2004. 
202 RAVASI, Elisa. Human Rights protection by the ECtHR and the ECJ : a comparative analysis in the light of 
the equivalency doctrine…, pp. 150-153. 
203 Em sentido semelhante ao caso Kuharec c. Letônia, vd. o caso Mentzen c. Letônia, n.o  71.074/01, acórdão de 
07.12.2004. Neste, a adaptação fonética e a transcrição de um sobrenome estrangeiro (Mentzen, o qual a 
recorrente, nacional da Letônia, passou a adotar após o seu casamento com nacional alemão) à língua nacional 
(em caso, a língua letã, que transliterou o sobrenome no passaporte letão da recorrente sob a forma Mencena). 
Em que pese alegada a inconveniência causada em sua vida pessoal, relativamente ao reconhecimento de sua 
identidade e de outros documentos oficiais, bem como a questão afetar sua vida familiar ao negar a expressão de 
unidade familiar por meio do uso do sobrenome do marido, o TEDH manteve a decisão do Estado letão. 
Argumentou que a violação do direito à vida privada era proporcional, de modo a proteger a língua estatal, que é 
de valor constitucional nacional, a par do território estadual, estrutura organizacional e bandeira nacional. (cf. 
Egle Dagilyte; Panos Stasinopoulos; Adam Łazowski. The importance of being earnest: spelling of names, EU 
citizenship and fundamental rights, in Croatian Yearbook of European Law & Policy. 2015, Vol. 11 p. 22.) 
204 Caso n. o 71.557/01, acórdão de 7.12.2004.   
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interessado neste sentido, que a grafia do nome em sua forma original conste dos documentos 

de identificação, juntamente com a grafia em letão205. Assim, o TEDH entendeu que não se 

confirmou a forçada “nacionalização” de nomes não-nacionais alegada pela recorrente. De 

qualquer forma, ainda que se tenha confirmado o entendimento da Letônia no sentido de que a 

medida implementada pelas autoridades visavam a proteger a língua oficial nacional e, com 

isso, protegia o direito de outros – falantes da língua letã –, não referiu substancialmente ao 

argumento do objetivo de unir a nação e fortalecer a identidade nacional trazida pelo governo 

letão, sugerindo, de inverso, que, em outros casos, o sistema letão de transcrição de nomes 

não-letões poderia colidir com a CEDH. No caso, o posicionamento do próprio Tribunal 

Europeu é criticável, para além da questão das minorias, pelo fato de não ter explicado como 

as medidas restritivas do Estado-parte envolvido, no tema de grafia dos nomes estrangeiros, 

concretamente poderiam proteger os falantes da língua letão (por meio da proteção da língua 

nacional)206 e por isso, configurava interferência justificável nos termos do artigo 8.o, n. o  2.  

 De qualquer modo, apesar da falta de provisões específicas sobre minorias, a CEDH, 

por meio da interpretação jurisdicional, parece ter sido capaz de “ajustar” a retórica dos 

direitos humanos clássica de forma a garantir a proteção de elementos relacionados a questões 

de diversidade cultural. O fato de um indivíduo auto-definir-se por motivos relacionados à sua 

origem étnico-cultural faz com que este aspecto torne-se elemento essencial de sua identidade 

pessoal. Portanto, poder fruir, com reconhecimento oficial das autoridades públicas, de 

proteção da grafia do nome e sobrenome de acordo com sua língua minoritária de origem faz-

se imprescindível à sua personalidade. Conforme estudado, ainda que o TEDH reconheça que 

o nome, elemento que integra a identidade pessoal do indivíduo, releve proteção enquanto 

parte da vida privada no âmbito do artigo 8.o da CEDH, os casos estudados demonstram que a 

concretização desta proteção tem sido desafiada pelo teste de proporcionalidade a que procede 

o TEDH quando o direito arguido conflitua com um dos “fins legítimos” (art. 8. o, n. o 2.) 

capazes de excepcionar a proteção da identidade pessoal.  

 

 

 

                                                
205 Veja-se, todavia, que esta política apenas concede estatuto oficial ao nome conforme expressado na língua 
nacional, que consta na seção principal do documento de identificação. Este posicionamento tem atraído críticas 
por parte do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas (vd. o caso Raihman c. Letônia, Comm 
1.621/2007, em que se declarou a violação do artigo 17.o do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos).  
206 PENTASSUGLIA, Gaetano. Minority Groups and Judicial Discourse in International Law: a Comparative 
Perspective. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, pp. 66-68. 
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CAPÍTULO III -  Identidades em movimento. 
 
1.  Nome, essência da identidade pessoal: conceito jurisprudencial de limitada proteção?  
 
 No capítulo anterior, partimos de uma análise da proteção concedida, no âmbito 

regional europeu (CoE e UE), à diversidade, com ênfase em sua vertente linguística, enquanto 

modo de expressão da personalidade de membros de grupos minoritários. Nosso estudo 

centrou-se na questão do nome, expressado em consonância com as regras de grafia de língua 

minoritária, enquanto parte da identidade pessoal. Neste contexto, verificamos que, não 

obstante tanto o Conselho da Europa quanto a União Europeia tenham formalmente articulado 

instrumentos jurídicos que concernem a diversidade e minorias, a concretização de proteção, 

seja às minorias enquanto grupos, seja ao indivíduo membro de uma minoria, é deficitária.  

 Assim, percebemos que, no âmbito da organização internacional intergovernamental 

europeia, em que pese a conclusão de importantes Convenções no que tange à proteção de 

diversos aspectos pertinentes aos direitos das minorias na sua dimensão linguística – 

aprendizado de língua do grupo minoritário, comunicação com as autoridades públicas 

utilizando esta língua, bem como direito de registro civil consoante regras de grafia da língua 

minoritária em questão –, vimos que a proteção é também concretizada pela via 

jurisprudencial, de modo indireto. Conforme estudado, trata-se de uma interpretação do 

direito à vida privada e familiar, do artigo 8.o, CEDH, que se desdobra em diversos direitos, 

como o da proteção do nome enquanto parte da identidade pessoal.  

 Ainda que se reconheça a proteção do nome no âmbito interpretativo do referido 

artigo da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o Tribunal de Estrasburgo tem 

confirmado a preponderância do “interesse público” ou de outros motivos capazes de 

justificar esta interferência no citado direito. É esta a “metodologia” de que se apropriou o TJ 

para lidar com a questão do nome quando este se contrapõe a um dos valores identitários do 

direito constitucional da UE ou a aspectos relevantes à identidade nacional constitucional do 

Estado-membro em causa.  

 No presente capítulo, ao aderirmos à afirmação de Wallace e Shaw207 de que há uma 

complexidade inerente à identidade pessoal e, em situações em que esta colidir com o respeito 

pela diversidade, há de se considerar como melhor a solução que causar menor impacto na 

identidade como um todo, verificaremos, quando as três identidades estudadas são 

confrontadas em apreciação pelo TJ, em que medida a identidade pessoal tem sido preterida 
                                                
207 WALLACE, Chloë; SHAW, Jo. Education, multiculturalism and the EU Charter of Rights, in Webpapers on 
Constitutionalism & Governance beyond the State, 2002, n. o 5, p. 6. 
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em nome da preservação da diversidade interestadual (sob a justificativa da identidade 

constitucional) ou dos valores em que se funda a União. Ao admitirmos a substancialidade do 

nome enquanto parte da identidade pessoal, defenderemos que a decisão a ser tomada pelo TJ 

deve ser guiada por critérios que causem a menor opressão da identidade pessoal, esta 

entendida como uma vasta gama de características que incluem, entre outros, aspectos como 

cultura, religião e língua.   

 
1.1 Artigo 7.o, CDF, espelho do artigo 8.o, CEDH: apanhado da jurisprudência do TJ sobre a 
questão do nome enquanto elemento da identidade pessoal. 
 
 Apontemos, de início, que a jurisprudência do TEDH, no tema de regulação de nomes, 

é mais rica do que a do TJ. O Tribunal de Estrasburgo manifestou-se em diversos casos que 

respeitavam a uma variedade de aspectos relacionados ao nome – da  escolha do nome, 

passando por sua mudança, pela determinação de sobrenomes, pela transmissão de um título 

de nobreza, até a transcrição de um nome (correta grafia de um nome). O TJ, a seu turno, 

decidiu sobre casos relativos à determinação do sobrenome (García Avello,  C-148/02; 

Grunkin & Paul, C-353/06), à sua transcrição (Konstantinidis, C-168/91;  Runevič-Vardyn & 

Wardyn, C-391/09) e ao reconhecimento de um título de nobreza (Sayn-Wittgenstein, C-

208/09; Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14), primordialmente em análise sob a ótica da 

cidadania da UE e da liberdade de circulação208.  

  O teor do artigo 7.o, CDF, corresponde, no âmbito do DUE, ao artigo 8.o, CEDH. O 

referido artigo da Carta estabelece que “todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua vida 

privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas suas comunicações”. De acordo com seu artigo 

52.o, n. o 3, o significado e a abrangência deste direito são os mesmos do que aqueles do seu 

correspondente na CEDH. Consequentemente, as limitações que lhe podem ser legitimamente 

impostas são as mesmas permitidas pelo n. o 2 do artigo 8.o, já estudadas. A provisão da Carta 

é endereçada à proteção da vida privada no âmbito do Direito da União Europeia e, enquanto 

tal, tem uma aplicação geral a qualquer área do direito da UE em que elementos de seu direito 

parcialmente sobrepostos sejam afetados. É perceptível a crescente influência da 

jurisprudência do TEDH naquela formulada pelo TJ e, tendo por base a interpretação daquele 

Tribunal, o conceito de vida privada, no âmbito da União, pode ser caracterizado como um 

                                                
208 RAVASI, Elisa. Human Rights protection by the ECtHR and the ECJ : a comparative analysis in the light of 
the equivalency doctrine. Leiden : Brill Nijhoff,  International studies in human rights, vol. 118, 2017, pp. 148-
149.  
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que engloba aspectos físicos, psicológicos e morais da integridade pessoal, da identidade e da 

autonomia209.  

 A esfera pessoal da identidade contempla elementos como o nome, origem familiar, 

origem étnica, identificação de gênero, orientação sexual e vida sexual. Ainda que a 

relevância do tema da identidade pessoal possa parecer mais limitada no contexto do artigo 

7.o, CDF, considerando o âmbito de aplicação da Carta, a questão da identidade pessoal – e 

sobretudo o nome enquanto elemento que a integra – tem sido de crescente relevância em 

sede de cidadania da União. Tal conexão entre a Carta e seu escopo de aplicação tem sido 

aceito pelo TJ em alguns casos. As questões apreciadas normalmente relevam a problemática 

das diferentes regulamentações do registro de nomes nos Estados-membros, que permanece 

de competência estadual. No caso Sayn, desdobra-se em questão inerente à identidade 

nacional constitucional da Áustria. No caso García Avello (como no Grunkin & Paul), 

respeita à questão de legislações conflitantes entre os Estados-membros de nacionalidade e de 

residência dos recorrentes. 

 Já em caso mais recente e em aspecto que concerne precisamente ao núcleo desta tese 

– o registro do nome de membro de minoria em grafia que expresse a língua minoritária –, o 

TJ pôde apreciar o caso Runevič-Vardyn. Neste, o TJ referiu ao artigo 7.o, CDF, e ao artigo 

8.o, CEDH, como aspecto preliminar, baseando seu exame na (in)existência de restrição à 

liberdade de circulação e residência e de justificação para tal restrição. Aqui, a questão foi 

analisada sobretudo quanto à restrição de circulação e residência mais do que interferência 

com o direito ao respeito da vida privada. A Carta foi novamente referida, mas de modo que o 

artigo 7.o foi suplementado pelo artigo 22.o, este lido como um que impõe o respeito pela 

diversidade cultural e linguística, lado a lado com os artigos 3.o, n. o 3, e 4.o, n. o 2, TUE210. De 

acordo com o artigo 52.o, CDF, quaisquer limitações ao exercício dos direitos e liberdades 

reconhecidos pela Carta devem ser previstas pelo Direito e respeitar a essência das liberdades 

e direitos. Sujeitas ao princípio da proporcionalidade, limitações podem impor-se somente se 

necessárias e se genuinamente expressarem os objetivos de interesse geral reconhecidos pela 

União ou se a necessidade de proteção de liberdades ou direitos de terceiros impuser tal 

restrição do direito ao nome211.  

                                                
209 VEDSTED-HANSEN, Jens. Article 7 – Respect for Private and Family Life (Private Life, Home and 
Communications), in PEERS, Steve et al. (eds.) The EU Charter of Fundamental Rights. Oxford and Portland, 
Oregon: Hart Publishing, 2014, pp.155-156. 
210 VEDSTED-HANSEN, Jens. Article 7 – Respect for Private and Family Life (Private Life, Home and 
Communications)..., pp. 161-165.  
211 Ibidem, p. 179. 
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 Veremos que, nos dois casos a seguir expostos, em que a identidade pessoal 

fundamentada no nome foi colocada à apreciação do TJ, esta foi preterida em nome da 

identidade nacional constitucional do Estado-membro. A liberdade de circulação e residência, 

usualmente apresentada como argumento pelos recorrentes (a par da proteção da vida 

privada), acaba por ser “justificadamente” restringida em nome de direitos associados à 

identidade constitucional estadual. 

 
1.2 Identidades confrontadas nos acórdãos Sayn-Wittgenstein e Runevič-Vardyn: deferência a 
identidade nacional constitucional e identidade pessoal preterida.  
 
 Nesta parte, verificaremos as “identidades em movimento”, ao examinarmos os dois 

exemplos mais relevantes da jurisprudência do TJ no tema da identidade pessoal (e o nome 

como elemento substancial desta). Enquanto o primeiro caso, Sayn Wittgenstein212, não se 

ocupa precisamente da expressão do nome na grafia de língua minoritária, sua relevância 

reside no fato de ser o primeiro caso em que o TJ  explicitamente reconhece, fora do âmbito 

dos direitos fundamentais, que princípios de direito nacional constitucional podem afetar e 

restringir o exercício de direitos da União. Já o segundo caso, Runevič-Vardyn 213 214 , 

verdadeiramente releva da questão do nome expressado sob a forma da língua da minoria 

nacional de que fazem parte os recorrentes215.  

                                                
212 Ac. de 22 de dezembro de 2010, Ilonka Sayn-Wittgenstein c. Landeshauptmann von Wien, Proc. C-208/09, 
ECLI:EU:C:2010:806 
213Ac. de 12 de maio de 2011, Malgožata Runevič-Vardyn & Łukasz Wardyn c. Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija e outros, Proc. C-391/09, ECLI:EU:C:2011:291. 
214 No acórdão Sayn, o reconhecimento da diversidade interestadual – e da identidade do EM – não diz 
primariamente respeito aos direitos fundamentais, como havia sido o caso em Omega (Ac. de 14 de outubro de 
2004, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, 
Proc. C – 36/02, ECLI:EU:C:2004:614), mas sim a um elemento constitucional que respeita a um elemento da 
natureza política da Áustria. (cf. Leonard F. M. Besselink, Respecting Constitutional Identity in the European 
Union: An Essay on ECJ (Second Chamber), Case C 208/09, 22 December 2010, Ilonka Sayn-Wittgenstein v. 
Landeshauptmann von Wien (January 9, 2012), pp. 9;17). Já no acórdão Vardyn, o elemento que revela a 
identidade nacional constitucional do Estado-membro Lituânia relaciona-se à identidade cultural expressada sob 
a forma da língua oficial do EM, a língua lituana. O acórdão Omega antecede os outros dois acórdãos e 
reconhece que os direitos fundamentais possam ser interpretados de modo diferente de um Estado-membro a 
outro (o acórdão refere que “não é indispensável que a medida restritiva ... corresponda a uma concepção 
partilhada pela totalidade dos Estados-membros no que respeita às modalidades de protecção do direito 
fundamental ou do interesse legítimo em causa” [par. 39.] e que  “a proibição da exploração comercial de jogos 
de divertimento que envolvem a ... representação de actos que inflingem a morte a seres humanos, corresponde 
ao nível de protecção da dignidade humana que a Constituição nacional pretendeu garantir no território da 
República Federal da Alemanha...” [par. 39.] ), tendo-se concluído que a medida implementada pelo EM “não 
viola injustificadamente a livre prestação de serviços” [par. 40].  
215 A relevância do caso ao tema das minorias étnicas e nacionais resta clara pela intervenção de Estados-
membros da UE que têm problemas no que toca à proteção de seus nacionais que pertencem a uma minoria: 
Eslováquia, Estônia, Letônia e República Tcheca. É o caso, por exemplo, dos ciganos na República Tcheca e na 
Eslováquia; da minoria húngara na Eslováquia; da minoria russa na Letônia e na Estônia. (cf. Egle Dagilyte; 
Panos Stasinopoulos; Adam Łazowski, ob. cit., p. 37).  
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 Os fatos do caso Sayn são conhecidos e revelam que uma nacional austríaca residente 

na Alemanha foi adotada, em idade adulta, por um nacional alemão cujo sobrenome incluía 

uma partícula nobiliárquica216. Ante a supressão ex officio da partícula nobiliárquica pelas 

autoridades de registro civil austríacas, a recorrente buscou reverter a situação, tendo a 

questão chegado ao Tribunal Administrativo austríaco, que formulou pedido de reenvio 

prejudicial ao Tribunal de Justiça ante os argumentos trazidos ao caso. A recorrente invocou o 

seu direito, inerente à cidadania da UE, de livre circulação e permanência sem que tivesse de 

portar diferentes nomes em diferentes EM; argumentou que a modificação de um nome pelo 

qual era reconhecida de maneira contínua há 15 anos constituía uma ofensa ao respeito da 

vida privada e familiar, consoante previsão do artigo 8.o, CEDH). Questionou-se, em suma, se 

o artigo 21.o, TFUE, opunha-se a que as autoridades de um EM pudessem recusar, 

fundamentando-se em seu direito constitucional, o reconhecimento de sobrenome de um de 

seus cidadãos, tal qual definido quando de sua adoção, em idade adulta, em segundo EM.   

 Relembrou-se, tanto nas conclusões da Advogada-Geral quanto no acórdão, que, 

conquanto as regras de registro civil não estejam nas matérias atribuídas como de 

competência da União, no exercício desta competência, os Estados-membros devem respeitar 

o direito comunitário. Este não incidirá se a questão contemplar situação interna que não tiver 

nenhuma conexão com o direito comunitário. Esta ocorre no caso de residência em Estado-

membro que não o de nacionalidade do indivíduo, situação em que, com base no “estatuto 

fundamental de cidadão da União”217, pode-se invocar o direito de não-discriminação em 

razão da nacionalidade, artigo 18.o, TFUE, de livre circulação e permanência, artigo 21.o, 

TFUE, e de livre estabelecimento, artigo 56.o, TFUE. No caso, a análise foi feita em torno da 

livre circulação, enquanto prerrogativa do estatuto fundamental dos nacionais dos EM que 

constitui a cidadania da União, de que goza a Sra. Ilonka.  

                                                
216 A partícula nobiliárquica a que se refere é “Fürstin von” (princesa de). O sobrenome da recorrente, após a 
adoção, foi registrado sob a forma Fürstin von Sayn-Wittgenstein. Todavia, no contexto da legislação austríaca, 
passou a ser registrado, perante as autoridades de nacionalidade da recorrente, apenas sob a forma Sayn-
Wittgenstein. A diferença de grafia, entre os EM Áustria e Alemanha justifica-se pelo fato de que, enquanto a 
Áustria proíbe de modo genérico que seus nacionais portem sobrenomes com partículas nobiliárquicas, a 
Alemanha apenas eliminou os privilégios inerentes à aristocracia, mas continua a permitir que elementos 
nobiliárquicos façam parte do nome. Portanto, na Alemanha, Estado-membro de residência da recorrente, 
“Fürstin von” não configura uma partícula nobiliárquica, mas verdadeiro elemento constitutivo de seu nome.  
217 O estatuto de cidadão da UE foi anunciado, pela primeira vez, no acórdão Grzelczyk: “[…] o estatuto de 
cidadão da União tende a ser o estatuto fundamental dos nacionais dos Estados-Membros que permite aos que 
entre estes se encontrem na mesma situação obter, independentemente da sua nacionalidade e sem prejuízo das 
excepções expressamente previstas a este respeito, o mesmo tratamento jurídico”. (Ac. de 20 de setembro de 
2001, Rudy Grzelczyk c. Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Proc.  C – 184/99, 
ECLI:EU:C:2001:458).  
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 Em suma, o TJ, subscrevendo o entendimento da Advogada-Geral, entendeu que o 

fato de obrigar-se uma pessoa a portar sobrenomes diferentes em diferentes EM pode criar 

“sérios inconvenientes” e restringir o direito de livre circulação e permanência no território de 

outros EM. Ainda que somente a Áustria lhe possa expedir documentos de identidade e 

passaporte, os 15 anos vividos na Alemanha deixaram marcas de natureza formal nas esferas 

públicas e privadas (registro na segurança social, contratos realizados, etc.). Ante esses 

elementos, concluiu-se pela existência de restrição às liberdades previstas no artigo 21.o, 

TFUE 218. Em seguida, o TJ analisou a existência de eventual justificação à restrição. 

Admitiu-se que a lei de abolição da aristocracia, “no contexto da história constitucional 

austríaca, pode ser levada em conta na ponderação de interesses legítimos e do direito de livre 

circulação 219 220”. Apontou, ainda, que a União, conforme o artigo 4.o, n. o 2, TUE, respeita a 

identidade nacional dos EM (a AG, contrariamente, não fez referência direta a este dispositivo 

do Tratado ou ao conceito de identidade nacional, preferindo a terminologia “norma 

constitucional fundamental”221). Logo, entendeu-se que as autoridades austríacas pareciam 

não ter ido além do necessário para assegurar a realização do fim legitimamente prosseguido. 

O TJ realiza o teste de proporcionalidade, contrariamente à Advogada-Geral, que havia 

entendido que a decisão final quanto à proporcionalidade incumbiria ao tribunal nacional222. 

 Em apreciação do caso, veja-se, inicialmente, que o TJ apenas refere ao nome a título 

preliminar, não construindo qualquer argumento a partir da referência a este direito223. Em que 

pese a recorrente refira, na sua justificativa, ao direito de respeito pela vida privada e familiar, 

parece-nos que a sua tese reside mormente no estatuto de cidadania da União e nos entraves 

impostos à liberdade de circulação, esta inerente à condição de cidadão da UE. Nesta 

                                                
218 Ac. de 22 de dezembro de 2010..., par. 63; 71.  
219 Ac. de 22 de dezembro de 2010 ..., par. 83.  
220 A Lituânia, EM interessado no caso Runevič-Vardyn, apresentou opinião no caso Sayn, afirmando que as 
medidas nacionais implementadas pelo governo austríaco eram necessárias, acautelando o TJ das competências 
limitadas da União no tema de registro civil de nomes. 
221 Conclusões da AG apresentadas em 14 de outubro de 2010, ECLI:EU:C:2010:608, par. 65.  
222 Para a AG, o tribunal nacional, o qual deveria verificar a proporcionalidade da norma constitucional em 
causa, deveria considerar: primeiro, que a norma não deveria levar a uma proibição de sobrenomes que 
usualmente não levassem as pessoas a associa-los com um título de nobreza (como os nomes de família Mueller-
Graff, Baron-Cohen, King); segundo, as legítimas expectativas que as ações das autoridades públicas do Estado-
membro em causa –  que mantiveram o nome inalterado, com a partícula nobiliárquica, por 15 anos, até que a 
decisão do Tribunal Constitucional austríaco confirmasse que o registro civil de nomes com partículas 
nobiliárquicas estava em conflito com o ato constitucional que aboliu a nobreza – estabeleceram na cidadã 
Ilonka (Par. 63 das conclusões).  
223 Segundo o parágrafo 52., do acórdão: “importa salientar, a título preliminar, que o nome de uma pessoa é um 
elemento constitutivo da sua identidade e da sua vida privada, cuja proteção se encontra consagrada no artigo 7.o 
da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e no artigo 8.o da Convenção Europeia para a Proteção 
dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais [...]”.  
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perspectiva, o modo como a fundamentação do TJ é construída não é tão criticável, pois 

atenta às questões formuladas pelo tribunal de reenvio austríaco. In casu, tanto a recorrente, 

de um lado, quanto a Advogada-Geral e o TJ, de outro, parecem adotar uma linha de 

argumentação fundamentada nas liberdades fundamentais associada à possível inconveniência 

no exercício destas liberdades: o elemento “Fürstin von” (Princesa de), mais do que contribuir 

para a formação da personalidade do indivíduo inserido numa sociedade cujo nome concretiza 

uma dimensão que se quer ver reconhecida por outros indivíduos, denota um caráter prático 

de peculiar relevância para a recorrente, uma vez que exerce atividade de venda de imóveis de 

luxo na Alemanha. Com esta afirmação, não pretendemos atenuar a importância do nome, tal 

como registrado após a adoção, da recorrente, apenas reconhecemos que o fato de a 

identidade pessoal (e o nome) ser reconduzido à argumentação de cunho “pragmático”224 não 

merece críticas severas, uma vez que a própria recorrente parece frisar estes aspectos ao 

justificar a importância da uniformidade do registro do seu nome.  

 De qualquer modo, ao perspectivarmos a decisão sob a ótica de “identidades em 

movimento” (identidade pessoal fundada no nome, identidade nacional constitucional da 

Áustria fundada no princípio da igualdade concretizado sob a forma do Estado Republicano e 

identidade constitucional da União fundada nas liberdades fundamentais, e.g. livre 

circulação), podemos concluir que aquela do Estado-membro prepondera no caso concreto, 

sendo capaz de afastar o direito previsto no artigo 21.o, TFUE.  Quando se estuda a “questão 

identitária” nas Ciências Sociais, afirma-se que a identidade de um sujeito não é construída no 

vácuo, sendo delineada conforme o contexto em que se insere. No quadro jurídico da UE, a 

afirmação permanece válida, uma vez que as três identidades são fortemente 

interrelacionadas. Vejamos, por exemplo, que as identidades nacionais constitucionais dos 

EM, que devem ser respeitadas pela União, podem ser examinadas sob ótica que as concretiza 

no respeito pela diversidade, esta que é valor em que se funda a União e, portanto, forma a 

identidade constitucional da organização internacional. A identidade pessoal fundada no 

nome, enquanto direito fundamental, é valor partilhado pela União e seus Estados-membros, 

em que pese sua expressão, enquanto decorrência do direito a respeito pela vida privada tenha 

sido melhor concretizada em âmbito regional (sobretudo pelo CoE, mas também pela União, 

ainda que em reduzida instância).   
                                                
224 Em que pese, a nosso ver, a atividade econômica de venda de imóveis de luxo esteja estreitamente 
relacionada à questão do nome no caso estudado, o TJ, referindo à questão formulada pelo Tribunal de reenvio, 
esclarece que não se faz pertinente considerar em que qualidade a recorrente residia na Alemanha ou analisar se 
a norma constitucional constitui um entrave à livre prestação de serviços garantida pelo artigo 56.o , TFUE (par. 
41 do acórdão).  
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 Todavia, a verdadeira preponderância de uma das dimensões identitárias em 

detrimento da(s) outra(s) apenas esclarece-se nos casos concretos e, por relevarem de 

interpretação do DUE, devem ser apreciadas pelo TJ. Este, ao examinar a compatibilidade de 

uma norma constitucional fundamental (elemento da identidade nacional constitucional de um 

Estado-membro), “traduz” esta norma em princípio ou valor de DUE225. No caso apreciado, a 

norma austríaca de caráter constitucional de abolição da aristocracia é uma concretização do 

princípio da igualdade, este que é princípio geral de direito da União e está protegido no 

artigo 20.o, CDF. A “tradução” de normas e valores constitucionais que formam a identidade 

de um Estado-membro em direito da União é também facilitada quando aquela disser respeito 

a princípios constitucionais que são comuns a outros Estados-membros. A possibilidade de 

traduzir um elemento identitário que seja particular ao Estado-membro em DUE é menos 

evidente226 227. De qualquer modo, no caso Sayn, parece-nos, apesar de o princípio do Estado 

Republicano não ser partilhado por todos os Estados-membros –  apesar de o princípio da 

igualdade, de que deriva o princípio do Estado Republicano, ser partilhado pela União e seus 

Estados-membros –, que o fato de o princípio restar majoritariamente assente nas ordens 

jurídicas nacionais e na ordem jurídica da União fez com que o elemento da identidade 

nacional constitucional arguido fosse tido como objetivo legítimo capaz de excepcionar a 

liberdade de circulação e residência.  

 Dos casos que envolvem a identidade fundada no nome submetidos à análise 

jurisdicional (referidos infra), foquemos a seguir no caso Runevič-Vardyn, que respeita ao 

registro civil do nome de forma que reflita a identidade linguística de membros de minoria 

nacional. O caso bem ilustra a questão das línguas minoritárias e, precisamente, da 

“nacionalização” do registro do nome de indivíduos membros de minorias em alguns Estados-

membros. Portanto, ainda que a legislação nacional possa, em determinados casos, limitar o 

direito à identidade enquanto parte da vida privada, a questão colocada não se limitou a uma 

situação ad hoc de duas pessoas de etnia polonesa na Lituânia, uma mulher nacional lituana 

de origens étnicas polonesas, e seu esposo, um nacional polonês de correspondentes origens 
                                                
225 Cf. Leonard. F.M. Besselink “as identidades nacionais são expressões de vários aspectos religiosos, 
linguísticos ou culturais da ordem pública, na medida em que, a seu turno, expressarem-se  em estruturas 
políticas e constitucionais. E essas “estruturas”, em seguida são “traduzidas” em DUE. (in Respecting 
Constitutional Identity in the European Union: An Essay on ECJ..., pp. 7-8) 
226 O caso Omega já referido (Ac. de 14 de outubro de 2004, Proc. C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614), exceção a 
esta “regra”, demonstrou que o TJ reconhece a particular importância dada à noção de dignidade humana em um 
de seus Estados-membros, tendo sido essa “peculiaridade” capaz de justificar exceção às regras de livre 
circulação de serviços.  
227 BESSELINK, Leonard F.M. Respecting Constitutional Identity in the European Union: An Essay on ECJ..., 
p. 8.  
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étnicas. De inverso, insere-se no contexto mais amplo da proteção de direitos das minorias 

nos Estados-membros Polônia e Lituânia228.  

 No caso apreciado pelo TJ, o órgão jurisdicional de reenvio questionou se a legislação 

lituana, a qual prevê que nomes próprios e sobrenomes devem ser transcritos, nos atos de 

registro civil, de uma forma que respeite as regras de grafias da língua oficial229, não seria 

contrária à liberdade de circulação e permanência (artigo 21.o, TFUE), à proibição de 

discriminação em razão da nacionalidade (artigo 18.o, TFUE) e à proibição de discriminação 

indireta em razão da origem étnica (Diretiva 2000/43/CE)230. O Serviço de Registro Civil de 

Vilnius havia recusado o pedido de alteração da grafia dos nomes e sobrenomes dos 

recorrentes Malgožata Runevič-Vardyn e Łukasz Paweł Wardyn, constantes das certidões de 

nascimento da cidadã lituana e da de casamento dos recorrentes registrado na Lituânia. Nesta, 

consta o nome do marido registrado sob a forma “Lukasz Pawel Wardyn”, ou seja, na grafia 

do alfabeto latino sem alteração diacrítica231, ainda que com a letra “W”, esta inexistente no 

alfabeto lituano. O nome da esposa constou sob a forma lituana: “Malgožata Runevič-

Vardyn”. Os requerimentos feitos às autoridades nacionais, todos recusados, foram no sentido 

de adequar a grafia dos nomes dos recorrentes às regras de grafia da língua polonesa (Łukasz 

Paweł Wardyn e Małgorzata Runiewicz-Wardyn).   

 Quanto à Diretiva referida, uma forma de concretização do princípio da igualdade, 

valor em que se funda União, tanto o Tribunal quanto o Advogado-Geral concluíram que o 

caso concreto não é contemplado pelo âmbito de proteção da Diretiva, justificando-se no fato 

de que a matéria foge ao escopo de competências da União232. Portanto, a legislação nacional 

                                                
228 DAGILYTE, Egle; STASINOPOULOS, Panos; ŁAZOWSKI, Adam. The importance of being earnest: 
spelling of names, EU citizenship and fundamental rights, in Croatian Yearbook of European Law & Policy, 
2015, vol. 11, p. 11.  
229 Segundo a legislação aplicável, só resta autorizada a utilização de caracteres latinos, impedindo-se os sinais 
diacríticos ou todas as outras alterações gráficas às letras do alfabeto latino existentes em línguas que não a 
lituana. 
230 Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o princípio da igualdade de tratamento 
entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica (instrumento jurídico estudado no capítulo II). 
231 Os nacionais de outros países que solicitam um documento de registro civil lituano obtém-no em caracteres 
lituanos, todavia, havendo solicitação neste sentido, o nome pode ser escrito de acordo com a grafia fonética. 
Assim, o nome do Sr. Wardyn, de nacionalidade polonesa, restou registrado segundo as regras de grafia 
polonesas, mas sem os sinais diacríticos. 
232 O acórdão refere que os trabalhos preparatórios relativos à Diretiva, adotado pelo Conselho da UE 
deliberando por unanimidade, nos termos do artigo 13.o  TCE, indicam que “o Conselho não quis levar em conta 
uma proposta de alteração do Parlamento Europeu segundo a qual ‘o exercício, por qualquer organismo ou 
autoridade pública, das suas funções, incluindo a manutenção da ordem, o controlo da imigração e o sistema 
jurídico e penal ‘ seria incluído na lista de actividades enumeradas no artigo 3.o, n. o  1., desta directiva” (par. 
46), ficando abrangido pelo âmbito de aplicação do instrumento jurídico. Portanto, ainda que “o âmbito de 
aplicação da Directiva [...] não deva ser interpretado em termos restritivos, [...] não abrange uma legislação 
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não pôde ser apreciada à luz das disposições da Diretiva. Quanto ao artigo 18.o, o Advogado-

Geral entendeu que somente um dos elementos – a recusa em registrar os nomes do Sr. 

Wardyn de acordo com a grafia polonesa – poderia ser analisado com base neste texto. Isso 

porque a Sra. Vardyn é nacional do Estado-Membro cuja legislação está em causa, e o 

referido artigo 18.o contempla questões de discriminação entre nacionais de diferentes 

Estados-Membros, e não de discriminação fundada na origem étnica 233 . Assim, nas 

conclusões, no que concerne aos nomes do recorrente, entendeu-se que houve, de fato, uma 

discriminação indireta (em razão da nacionalidade) em relação ao Sr. Wardyn. Analisou-se, 

então, se esta é justificável com base no objetivo prosseguido e nos meios utilizados. No 

entender do Advogado-Geral, em posição a que nos filiamos, os meios empregados não são 

os adequados e estritamente necessários para o fim prosseguido. Isto porque, em que pese as 

identidades nacionais constitucionais dos Estados-Membros (in casu, a língua lituana) possam 

justificar a derrogação de direito comunitário, isto não se confirma no caso concreto, já que a 

Lituânia poderia ter adotado medidas menos restritivas para a proteção da língua 234 235. O 

Tribunal  de Justiça, todavia, ao apreciar estes aspectos, não o faz sob a ótica do  referido 

artigo 18.o, mas apenas do artigo 21.o.  

 Quanto ao artigo 21.o, TFUE, nas conclusões, entendeu-se, quanto aos nome e 

sobrenome de solteira da Sra. Vardyn, que não há óbice ao exercício do direito de livre 

circulação, entendimento subscrito pelo Tribunal. Quanto ao elemento do registro dos nomes 

próprios do recorrente (sinais diacríticos não registrados nos documentos lituanos), o 

Advogado-Geral entendeu que a omissão destes sinais não configura um inconveniente real e 

grave de modo que se possa concluir pela restrição à livre circulação, referindo ao fato de que, 

para quem não domina uma língua estrangeira, o significado dos sinais diacríticos é 

desconhecido e estes podem mesmo passar desapercebidos 236 , entendimento que foi 

chancelado pelo TJ. Somente quanto ao elemento de diferente grafia do sobrenome comum 

dos recorrentes (Wardyn/Vardyn) é que se cogita uma possível restrição à liberdade de 

                                                                                                                                                   
nacional como a que está em causa no processo principal, relativa à transcrição dos apelidos e dos nomes 
próprios nos actos de registo civil” (par. 47).  
233 Conclusões do AG apresentadas em 16 de dezembro de 2010, ECLI:EU:C:2010:784, par. 70.  
234 Conclusões do AG..., par. 75; 81-84.  
235 Neste sentido, veja-se que o próprio Governo lituano apontou que havia, à época, no Parlamento nacional, um 
projeto de lei destinado a facultar a possibilidade de escrever os sobrenomes e os nomes próprios de certas 
categorias de pessoas mediante a utilização não só dos caracteres da língua oficial, mas também de outras letras 
do alfabeto latino - com ou sem sinais diacríticos (conclusões do Advogado-Geral, parágrafo 83). Para 
aprofundamento quanto aos referidos projetos de lei, vd. Egle Dagilyte, Panos Stasinopoulos; Adam Łazowski, 
ob. cit., pp.  25-29.  
236 Conclusões do AG..., par. 96.  
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circulação e permanência. O Advogado-Geral concluiu que, em razão da legislação nacional 

da Lituânia, a Sra. Vardyn, ao ter exercido o direito de livre circulação e ter casado com 

nacional de outro Estado-Membro no exercício deste direito, viu-se privada do direito 

reconhecido aos outros nacionais lituanos de usar o sobrenome do seu cônjuge numa forma 

em que a grafia seja fiel à original. Tendo concluído pela restrição ao direito, aplicou o teste 

de proporcionalidade e conclui que, não obstante o objetivo de proteção da língua lituana seja 

legítimo, há meios menos restritivos, sobretudo se for considerado o fato de que a legislação 

nacional aceita que letras inexistentes no seu alfabeto sejam utilizadas no registro civil para 

nacionais de outros Estados-Membros 237.  

 Já o Tribunal de Justiça, ao apreciar esta particularidade, entendeu que, em tese, uma 

legislação como a lituana poderia configurar restrições ao direito de livre circulação. Referiu 

que, para que seja confirmada esta restrição, deveriam mostrar-se presentes “sérios 

inconvenientes de ordem administrativa, profissional e privada aos interessados”238, deixando, 

todavia, a cargo do Tribunal nacional verificar a existência desses aspectos. O acórdão referiu 

ainda que, confirmada a restrição pelo órgão de reenvio (e, portanto, uma violação ao artigo 

21.o, do TFUE), caberia a este realizar o teste de proporcionalidade, tendo em conta o respeito 

da União pela identidade (nacional) constitucional dos Estados-Membros (de que faz parte a 

proteção da língua nacional oficial de um Estado)239 e que a preservação desta poderia, em 

princípio, justificar uma derrogação das liberdades fundamentais dos Tratados240. O exame de 

direitos fundamentais apenas teve lugar após a identificação de um obstáculo à livre 

circulação (aspecto também presente no caso Sayn). Do acórdão, depreende-se que, na 

confirmação de possível justificação à restrição do direito previsto no artigo 21.o, TFUE, o 

direito de respeito a vida privada e familiar deve ser levado em conta, de modo a estabelecer 

um justo equilíbrio entre os interesses do indivíduo e do Estado241.  

                                                
237 Conclusões do AG..., par. 100-101. 
238 Ac. de 22 de dezembro de 2010..., par. 78.  
239 Quanto ao estatuto da língua lituana como parte da identidade (nacional) constitucional deste Estado-
Membro, o Tribunal Constitucional lituano, em 1999, apreciou decisão do Conselho Supremo acerca dos nomes 
nos passaportes de cidadãos lituanos serem redigidos segundo as regras de grafia da língua oficial nacional, tanto 
para nacionais de origem étnica lituana quanto para aqueles de outras origens. O Tribunal, referindo-se ao artigo 
14.o da Constituição lituana, que garante o estatuto constitucional da língua, entendeu que permitir o registro em 
alfabetos estrangeiros feriria esta previsão constitucional. Concluiu-se que, como o decreto se aplicava 
indistintamente a todos os cidadãos (desconsiderando origens étnicas e outros possíveis fatores distintivos), era 
constitucional e não discriminatória. Cogita-se, assim, da possibilidade de o Tribunal Constitucional ter optado 
por uma análise baseada na “igualdade formal” (Egle Dagilyte; Panos Stasinopoulos; Adam Łazowski, ob. cit., 
p. 15). 
240  Ac. de 22 de dezembro de 2010..., par. 78; 86-87.  
241 SÁNCHEZ, Sara Iglesias. Fundamental Rights and Citizenship of the Union at Crossroads: a Promising 
Alliance or a Dangerous Liaison, in ELJ, vol. 20, n. o 4, 2014, pp. 469-470. 
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 Em exame crítico do caso, percebe-se claramente a conotação de membro de minoria 

nacional polonesa na Lituânia, que deseja ver expressado nos documentos de registro civil, 

por meio da grafia do nome, este elemento de sua identidade pessoal. Considerando a 

delimitação que se tem, no âmbito de reenvio prejudicial, pelas questões formuladas pelos 

tribunais de reenvio, a área de atuação, quanto à CDF, que não é referida pelo tribunal lituano, 

é pequena. De qualquer modo, a questão parece ter sido considerada, sobretudo pelo 

Advogado-Geral, como elemento a ser ponderado.  

 O TJ, a seu turno, adotou uma abordagem mais comedida do que o Advogado-Geral 

ao estabelecer a ponderação entre o direito da Lituânia de proteger sua língua oficial e a 

necessidade de assegurar que a medida empreendida pelo EM fosse uma intervenção 

proporcional ao direito de identidade pessoal. Assim, o TJ questionou o motivo pelo qual a 

Lituânia concordou em utilizar a letra “W” para o registro do sobrenome do Sr. Wardyn, 

nacional polonês, mas recusou-se a aplicar a mesma regra para a Sra. Vardyn, nacional lituana 

de origem étnica polonesa, quando não havia barreiras técnicas ou de outra natureza para tal 

posicionamento. Em resumo, o Tribunal de Justiça reconheceu que a rica herança da União, 

expressada sob a forma da diversidade interestadual, de que faz parte a diversidade 

linguística, deve ser protegida, mas reiterou que esforços neste sentido não devem afetar os 

direitos de cidadãos da União de modo desproporcional242. Todavia, deixou a cargo da 

jurisdição nacional a aplicação do teste de proporcionalidade243, conforme referido.  

 Realizando uma análise comparativa entre as linhas de argumentação formuladas pelo 

TEDH e pelo TJ, uma vez que este tem construído seu entendimento sobre o direito ao nome 

com base na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, percebemos que, 

ainda que no TJ prepondere a linha argumentativa fundada nas liberdades do mercado interno, 

os dois tribunais europeus têm optado por uma argumentação que chancela as interferências 

dos Estados na vida privada, pelo menos no que concerne ao nome enquanto parte deste 

direito. Veja-se, assim, que a posição adotada pelo TJ no caso recém estudado parece ter sido 

indiretamente influenciada pelo acórdão  Mentzen c. Letônia, estudado no capítulo II, em que 

foi concedida ampla margem de apreciação aos tribunais nacionais quanto à decisão sobre a 

                                                
242 Egle Dagilyte; Panos Stasinopoulos; Adam Łazowski, ob. cit., p. 21. 
243 Em agosto de 2011, o tribunal de reenvio recusou o pedido dos requerentes. Reconheceu que a diferença de 
grafia do sobrenome comum dos recorrentes causava inconveniências à prova de identidade da recorrente, mas 
que estas inconveniências eram regulares, não se confirmando como “sérias” nos níveis administrativo, 
profissional e privado capazes de desaplicar a legislação nacional sobre a grafia de nomes. Portanto, para o 
tribunal nacional, a legislação nacional é aplicável à Sra. Vardyn e não contraria o DUE (cf.  Egle Dagilyte; 
Panos Stasinopoulos; Adam Łazowski ,ob. cit., pp. 21-22).  
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grafia de nomes de nacionais letões membros de minorias étnicas244. No caso Runevič-Vardyn, 

tal qual naqueles que lhe antecederam, a inclusão da cidadania da UE como fator principal da 

fundamentação245 foi por razões pragmáticas, uma vez que reflete as questões colocadas pelos 

tribunais de reenvio. Não obstante, a razão de ser desta escolha condiz com a abordagem 

teleológica do TJ e indica um movimento em direção de uma retórica fundada na cidadania.  

 Assim, no âmbito jurisdicional comunitário, o direito ao nome acaba por ser 

formulado como um a ser protegido pelo artigo 21.o, TFUE, pois é este que diferencia entre 

situações meramente internas e aquelas que fazem incidir o DUE. A fundamentação, todavia, 

denota que os cidadãos são considerados como agentes econômicos no mercado interno, 

apesar de já haver um movimento na jurisprudência do TJ, ainda que isoladamente, no sentido 

de uma interpretação mais right-driven e menos market-driven. Todavia, ao aceitarmos esta 

nova linha de interpretação, ela deve ser aplicada aos casos de cidadania de modo geral, para 

que se tenha um sistema jurídico coerente. Se não por este motivo, porque a própria ideia de 

cidadania dificilmente é conciliável com uma diferenciação a priori entre cidadãos baseada 

exclusivamente no fato de que uma fronteira é ou não cruzada246, o que apenas é enfatizado 

considerando o caráter constitucional da interpretação do TJ247.  

                                                
244 Egle Dagilyte; Panos Stasinopoulos; Adam Łazowski, ob. cit., p. 22.  
245 No caso Konstantinidis, o TJ preferiu fundamentar sua decisão na existência de uma conexão econômica – 
ainda que tênue – entre as regras alemãs de transliteração de nomes gregos e a presença do recorrente no Estado-
membro de acolhimento sob a condição de massagista autônomo que trabalhava e residia na Alemanha. Optou-
se, assim, por uma abordagem baseada integralmente no risco de confusão quanto ao nome no âmbito do 
exercício da liberdade de estabelecimento, artigo 49.o, TFUE, em detrimento de uma abordagem baseada na 
cidadania e nos direitos fundamentais (como o fez o A.G., ao defender uma interpretação mais ampla do artigo 
8.o , CEDH, no contexto das tradições constitucionais dos EM, que protegem a dignidade e o direito de ter um 
nome, e instou o TJ a permitir que os nacionais dos EM afirmassem seus direitos pela proclamação civis 
europaeus sum). No caso García-Avello, a utilização da máxima “estatuto fundamental” parece indicar que, em 
certos casos, o Tribunal está aberto a reconsiderar os limites do direito de livre circulação e aceitar mesmo uma 
remota conexão com o exercício deste direito para fazer incidir o DUE (cf. Jo Shaw. Citizenship: Contrasting 
Dynamics at the Interface of Integration and Constitutionalism, in CRAIG, Paul; BÚRCA, Gráinne de (eds.). 
The Evolution of EU Law. Oxford: OUP, Second Edition, 2011, p. 589).  
246 Para uma crítica à conotação de mercado à cidadania da UE, aspecto que se tem perpetuado na jurisprudência 
do TJ, com pontuais exceções, veja-se o posicionamento de D. Kochenov e de R. Plender, para quem a lógica de 
integração com fins de estabelecimento de mercado interno guiou o estabelecimento da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça sobre a cidadania no período que antecede o Tratado de Maastricht, mas que persistiu mesmo 
após a inclusão da cidadania da UE no Direito Primário. Para os autores, nem o preâmbulo nem os artigos dos 
Tratados que tratam da cidadania da UE conectam a fruição desse estatuto com uma atividade econômica ou 
movimento transfronteiriço (nesse sentido, veja-se o artigo 3.o, n. o 2, TUE). Argumentam que uma leitura 
econômica da cidadania da UE seria presumivelmente contrária ao artigo 2.o, TUE: a cidadania da UE é 
primariamente informada pelo desejo de trazer a União para mais perto de seus cidadãos, ampliando os 
horizontes de oportunidades dos indivíduos, com auxilio de direitos assegurados no âmbito comunitário e não 
apenas em um dos EM. (KOCHENOV, Dimitry; PLENDER, Richard. EU Citizenship: from an Incipient Form 
to an Incipient Substance? The Discovery of the Treaty Text, in E.L.Rev., 2012, vol. 37, n. o 4, pp. 373-377; 383-
384).  
247 SPAVENTA, Eleanor. Seeing the wood despite the trees? On the scope of Union citizenship and its 
constitutional effects, in CMLR, 2008, vol. 45, n. o 1, pp. 39; 44. 
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  Neste contexto, aspectos de direitos fundamentais, seja por meio do artigo 8.o, CEDH, 

seja por meio do artigo 7.o, CDF, acabam ficando em segundo plano, não ganhando espaço 

nas fundamentações do TJ. Em resumo, ainda que os juízes de Luxemburgo pareçam estar 

cientes do potencial da Carta enquanto texto de efeitos vinculativos, não se olvidam do receio 

dos Estados-membros da transferência de competências para o âmbito comunitário no que 

concerne a “domínios sensíveis”, como o de direitos fundamentais e outros usualmente 

associados à identidade nacional constitucional, como a língua. A abordagem variável ao teste 

de proporcionalidade mostra-se como uma tendência, do TJ, de não ir de encontro a tribunais 

constitucionais nacionais ou a princípios que estejam protegidos pelas constituições dos EM, 

salvaguardando-se da possibilidade de contenda com estes tribunais, o que poderia abalar a 

autoridade e o caráter vinculativo de seus julgamentos248.  

 Em suma, o TJ tem-se mostrado receoso em usar a Carta como meio de desafiar 

precedentes e introduzir um novo equilíbrio entre direitos fundamentais e as identidades 

nacionais constitucionais dos EM quando estes opõem-se. Considerando a sensibilidade 

política do tema de direitos fundamentais para os Estados-membros, para que o Tribunal de 

Justiça possa seguramente intervir, uma das vias possíveis seria apoiar-se na cidadania da UE 

como um facilitador da integração europeia. O TJ poderia convincentemente argumentar que 

o efeito útil da cidadania da União não teria razão de ser senão quando seu potencial fosse 

integralmente incorporado no acquis. Esta abordagem colocaria fim à corrente preocupação 

da questão de livre circulação como elemento central da cidadania249 . Este seria o primeiro 

passo no sentido de permitir que o “estatuto fundamental de cidadão da UE” contemplasse a 

garantia de direitos fundamentais aos cidadãos, quando os standards garantidos a nível 

estadual não atingissem os requisitos de uma União que se funda na diversidade (lida aqui 

como intraestadual) e nos direitos humanos, de que fazem parte os direitos das minorias.  

  
2. Ampliando o escopo de aplicação do DUE. 
 
2.1 O “estatuto fundamental de cidadão da União” como ponto de partida.  
 
 De início, lembremo-nos que a própria União é um arranjo político único e 

experimental, nascido de um conflito histórico e da necessidade de superar as tendências 

                                                
248 DAGILYTE, Egle; STASINOPOULOS, Panos; ŁAZOWSKI, Adam. Ob. cit., pp. 30-31; 33-34.   
249 DAGILYTE, Egle; STASINOPOULOS, Panos; ŁAZOWSKI, Adam. Ob. cit., pp. 39-40.  
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destrutivas do nacionalismo. A sua cidadania250, consequentemente, não podia deixar de 

explorar os limites do conceito, tradicionalmente pensado como um intrínseco ao contexto 

nacional estadual251.  A cidadania da União é estabelecida com o propósito de simbolizar a 

identidade europeia comum e de reconciliar os europeus com o “Projeto Europa”. No entanto, 

esta nova cidadania, muito em decorrência do receio, por parte dos EM, às “tendências 

supranacionalistas” da União Europeia, acabou por confirmar-se como uma cidadania 

derivada, indiretamente adquirida, uma vez que o acesso à sua cidadania depende da prévia 

aquisição daquela de um de seus Estados-membros. Isto porque, para os Estados252, a 

delimitação do universo dos respectivos cidadãos253 pode ser entendida como um dos aspectos 

fundamentais da sua identidade. Constitui, outrossim, uma expressão da soberania estadual e 

matéria de domínio reservado dos Estados.  

 Na mesma lógica, à época da introdução da cidadania europeia pelo Tratado de 

Maastricht, os Estados-membros declinaram atribuir a este novo estatuto um conteúdo de 

direitos fundamentais, negando conexão legal entre esses dois conceitos. Assim, ainda que a 

inclusão da cidadania da União no direito primário tenha intentado reforçar a posição dos 

indivíduos qual tale – e não enquanto meros agentes econômicos – na ordem jurídica 

comunitária, este aspecto acabou por ser atenuado pelo fato de os direitos englobados na 

cidadania europeia não terem sido regulados conjuntamente com os direitos fundamentais. 

Estes, em Maastricht, foram apenas referidos no artigo F. do título I, TUE, relativo às 

disposições comuns254. De qualquer modo, o preâmbulo da CDF colocou o indivíduo no 

                                                
250 Já a partir da década de 1970, o TJ inaugura uma jurisprudência de “incipiente forma de cidadania europeia”. 
Aqui, cidadania conecta-se fortemente com as provisões do Tratado sobre livre circulação e direitos de não-
discriminação dos indivíduos. Todavia, já era embrionária a vontade do TJ em ampliar a categoria de pessoas 
protegidas por este “estatuto” para além do grupo de pessoas economicamente ativas, então protegidas pelos 
Tratados da CEE - trabalhadores, autônomos, provedores de serviços (cf. Jo Shaw. Citizenship: Contrasting 
Dynamics at the Interface of Integration and Constitutionalism..., p. 584) . Para apreciação da evolução da 
jurisprudência do TJ sobre cidadania europeia, veja-se KOSTAKOPOULOU, Dora. Ideas, Norms and European 
Citizenship: Explaining Institutional Change, in MLR, vol. 67, n.o 2, 2005, pp. 233-267.  
251 KOSTAKOPOULOU, Dora. European Union Citizenship: Writing the Future, in ELJ, vol. 13, n.o 5, 2007, 
pp. 628; 633. 
252 JERÓNIMO, Patrícia; VINK, Maarten. Os múltiplos de cidadania e os seus direitos, in LOBO, Marina Costa 
(coord.). Portugal e a Europa: Novas Cidadanias, Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2013, pp. 25; 
30-31.  
253 Quanto à questão de equiparação dos termos “cidadania” e “nacionalidade”, em que pese o uso clássico deste 
designe “a pertença social (não jurídica) a um grupo étnico ou cultural, e afigure-se problemático em vista da 
erosão do Estado-nação e da crescente diversidade étnica e cultural das sociedades estaduais contemporâneas”, 
os esforços empreendidos não parecem ter sido capazes de contrariar o uso dos termos como sinônimos. 
Ademais, sendo este o aspecto mais relevante, a aproximação dos dois termos não tem conseguido impedir que a 
identidade nacional continue a desempenhar um papel essencial nos debates políticos sobre os critérios de acesso 
à cidadania.(cf. JERÓNIMO, Patrícia; VINK, Maarten. Os múltiplos de cidadania e os seus direitos, p. 27).   
254 PIÇARRA, Nuno. Cidadania Europeia, Direito Comunitário e Direito Nacional, in O Direito, 1994, III-IV, 
p. 516.  
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centro de suas atividades ao referir à cidadania da União255. De fato, todos os princípios 

fundamentais de integração em que a União se constrói, incluindo, especialmente, democracia 

e proteção de direitos fundamentais, são inquestionavelmente orientados por uma lógica que 

coloca o ser humano no centro do projeto europeu. Já a Declaração de Schuman256 explicitava 

a natureza instrumental da integração econômica. Todavia, a lógica de natureza unicamente 

econômica da União está fortemente arraigada. Nesse sentido, em que pese tenha sido dado ao 

indivíduo papel central no projeto de integração desde o acórdão Van Gend, preponderou uma 

concepção econômica deste indivíduo, o que persiste mesmo após a inclusão da cidadania no 

Tratado de Maastricht257.  

 Em sua análise da jurisprudência sobre o tema, Joseph Weiler delineou este problema 

com clareza: o aspecto problemático desta jurisprudência é que omite desenvolver a transição 

conceitual de uma liberdade de circulação baseada no mercado para uma liberdade baseada na 

cidadania258. O receio de realizar uma transição do paradigma da integração baseada no 

mercado para uma baseada na cidadania reside na questão da distribuição vertical de 

competências – entre a União e os Estados-membros.  

  Defendemos, no mesmo sentido que Kochenov, que deve haver uma intervenção do 

DUE, à luz da proporcionalidade, no contexto de violação do dia-a-dia dos direitos dos 

cidadãos da UE, o que poderia aprimorar o nível de proteção de direitos na Europa. Ignorar 

este potencial, optando-se por situações excepcionais como o de “falhas sistemáticas” na 

proteção de direitos fundamentais por partes dos Estados ficaria aquém do potencial da nova 

abordagem que vem construindo o TJ quanto à cidadania da UE. Os acórdãos Rottman259 e 

                                                
255 SÁNCHEZ, Sara Iglesias. Fundamental Rights and Citizenship of the Union at Crossroads: a Promising 
Alliance or a Dangerous Liaison, in ELJ, vol. 20, n. o 4, 2014, pp. 464-465. 
256 Parágrafos 1o a 3o: a paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços criadores à medida dos perigos 
que a ameaçam. A contribuição que uma Europa organizada e viva pode dar à civilização é indispensável para a 
manutenção de relações pacíficas. […]A Europa não se fará de um golpe [...]: far-se-á por meio de realizações 
concretas que criem em primeiro lugar uma solidariedade de facto. Parágrafos 6o e 8o: a comunitarização das 
produções de carvão e de aço assegura imediatamente o estabelecimento de bases comuns de desenvolvimento 
económico, primeira etapa da federação europeia […] A fusão de interesses é indispensável à criação de uma 
comunidade económica e introduzirá o fermento de uma comunidade mais vasta e mais profunda entre países 
durante muito tempo opostos por divisões sangrentas. Ênfase nossa. Texto integral disponível em 
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_pt  
257 SÁNCHEZ, Sara Iglesias. Fundamental Rights and Citizenship of the Union at Crossroads: a Promising 
Alliance or a Dangerous Liaison, in ELJ, vol. 20, n. o 4, 2014, p. 467.  
258 WEILER, Joseph H. H.. Europa: Nous coalisons des États nous n’unissons pas des hommes, in M Cartabia e 
A. Simoncini (eds.), La Sostenibilità della democrazia nel XXI secolo. Il Mulino, 2009, p. 82, apud 
KOCHENOV, Dimitry. The Citizenship Paradigm ... pp. 33-34.  
259 Ac. de 02 de março de 2010, Janko Rottman c. Freistaat Bayern, Proc. C-135/08, ECLI:EU:C:2010:104. O 
recorrente, Sr. Rottman, encarou a possibilidade de perda da cidadania alemã, que havia sido obtida por meio da 
naturalização, por cometimento de fraude durante o processo que culminou na obtenção desta cidadania, ao 
omitir declarar os antecedentes criminais contra si na Áustria, seu Estado de origem. Todavia, tendo, uma vez 
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Ruiz-Zambrano260 introduzem referida nova abordagem, em que se estabelece uma conexão 

direta entre os direitos da cidadania da União, de um lado, e o duo escopo material de DUE e 

jurisdição do TJ, de outro, sem que se faça necessário o elemento transfronteiriço. Mais de 

duas décadas desde o estabelecimento da cidadania da União pelo Tratado de Maastrich 

tiveram de passar para que o TJ integralmente reconhecesse esta cidadania como apta a 

delinear o escopo do DUE e a ter efeitos sobre a divisão vertical de competências entre a 

União e os Estados-membros.  

 Nos casos McCarthy261 e Dereci262, o TJ não se afasta inteiramente da abordagem 

explicitada em Rottman/Ruiz Zambrano, uma vez que investiga se a essência dos direitos da 

cidadania da União haviam sido violados, reconhecendo que, na hipótese de confirmação, a 

inexistência de situação transfronteiriça não seria capaz de remover o escopo material do 

DUE. Todavia, em Dereci, deixou de identificar se o elemento em causa constituía parte da 

“substância de direitos da cidadania da UE”, deixando tal tarefa a cargo do tribunal de 

reenvio. O afastamento da linha argumentativa estabelecida em Rottman/Ruiz Zambrano nos 

casos posteriores decorreria das severas críticas estabelecidas a esta jurisprudência. Todavia, 

não olvidemos que cidadania da UE, sendo conceito que incontestavelmente pertence ao 

domínio do direito da UE, também a esta cabe determinar os elementos que contemplam a 

“substância de direitos da cidadania da União”263.  

                                                                                                                                                   
naturalizado alemão, perdido sua cidadania austríaca, na perda da cidadania alemã, não seria reinstituído da 
cidadania original, tornando-se, assim, apátrida – perdendo, outrossim, a cidadania da UE e os direitos a esta 
associados. Em sua decisão, o TJ rejeitado o argumento alemão de se tratar de uma situação meramente interna, 
afirmando que, ainda que as condições de aquisição e perda de nacionalidade sejam de competência dos Estados-
membros, que estes devem fazê-lo em devida observação ao direito comunitário em situação cobertas por este 
Direito, como era o caso, uma vez que, perdendo a cidadania alemã, perderia, também, a cidadania da União (cf. 
Jo Shaw. Citizenship: Contrasting Dynamics at the Interface of Integration and Constitutionalism, in CRAIG, 
Paul; BÚRCA, Gráinne de (eds.). The Evolution of EU Law. Oxford: OUP, Second Edition, 2011, p. 594). 
260 Ac. de 08 de março de 2011, Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l’emploi (ONEm), Proc. C-34/09, 
ECLI:EU:C:2011:124. In casu, um nacional colombiano que residia ilegalmente na Bélgica pôde depender das 
disposições referentes à cidadania da UE, com vistas a obter um direito de residência para si, decorrente do fato 
de ser pai de duas crianças belgas. Apesar de nunca terem deixado o território do Estado belga, o TJ entendeu 
que a inexistência de elemento transfronteiriço não poderia afastar a incidência do DUE. (cf. Koen Lenaerts, 
“Civis europaeus sum”: from the cross-border link to the status of citizen of the Union, in Online Journal on free 
movement of workers within the European Union, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2011, n.o 3, p. 11).  
261 Ac. de 05 de maio de 2011, Shirley McCarthy c. Secretary of State for the Home Department, Proc. C-
434/09,  ECLI:EU:C:2011:277.  
262 Ac. de 15 de novembro de 2011, Murat Dereci e outros c. Bundesministerium für Inneres, Proc. C-256/11, 
ECLI:EU:C:2011:734. 
263 KOCHENOV, Dimitry. The Right to Have What Rights ? EU Citizenship in Need of Clarification, in ELJ, 
vol. 19, n. o 4, 2013, pp. 504; 508-510 ; 513-514. 
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  De todo modo, desconectar a cidadania da UE da lógica do mercado interno, ainda 

que possa parecer revolucionário, representa adequado retorno ao texto dos Tratados264. Neste 

sentido, defende-se que as provisões relativas à cidadania da UE sejam utilizadas como 

fundamentação para estender o escopo de aplicação do DUE, fazendo desta cidadania, que 

deve ser tida como um faciendum (uma configuração institucional a ser aprimorada, 

redefinida e atualizada265), um verdadeiro “estatuto fundamental” dos cidadãos da União. 

Presentemente, quando a União é muito mais que um “mercado interno” e seus cidadãos são 

finalmente reconhecidos enquanto muito mais que meros fatores de produção, beneficiar de 

livre circulação não pode ser apresentada como uma escolha superior à opção de escolher 

“ficar em casa”266. 

 
3. Via possível? Por um conceito mais inclusivo de diversidade em “novos tempos de 
euroceticismo”. 
 
 Entendemos, então, que uma concepção da cidadania da União menos arraigada na 

lógica do mercado interno é ponto de partida para que o indivíduo possa protagonizar esta 

ordem jurídica. Não olvidemos, todavia, do delicado equilíbrio no que concerne à distribuição 

de competências entre a União e seus Estados-membros, marcada por uma contínua tensão 

entre a necessidade de autocontenção e a vocação expansionista de um sistema federal 

emergente de proteção de direitos fundamentais267.  

 Conforme apontado no tópico anterior, justifica-se uma intervenção do direito da UE, 

à luz da proporcionalidade, nos casos de violações do dia-a-dia destes direitos fundamentais. 

Vejamos que a proteção de direitos fundamentais é entendida como uma que deve ir além do 

mínimo necessário (bare minimum), mesmo em áreas sensíveis, e quaisquer limitações a sua 

efetividade devem ser adequadas e necessárias e sujeitar-se à revisão pelos diretos 

fundamentais da UE. Nesse contexto, o TJ, por via de um teste de efetividade comparativa, 

declararia as razões pelas quais decidiu seguir ou afastar-se do nível de proteção de direitos 

                                                
264 KOCHENOV, Dimitry; PLENDER, Richard. EU Citizenship: from an Incipient Form to an Incipient 
Substance? The Discovery of the Treaty Text, in E.L.Rev., 2012, vol. 37, n. o 4, pp. 390-392; 395.  
265 KOSTAKOPOULOU, Dora. When EU Citizens become Foreigners, in ELJ, vol. 20, n. o 4, 2014, p. 462. 
266 KOCHENOV, Dimitry. Equality Across the Legal Orders; Or Voiding EU Citizenship of Content, in GUILD, 
Elspeth; ROTAECHE, Cristina J. Gortázar; KOSTAKOPOULOU, Dora. The Reconceptualization of European 
Union Citizenship, Leiden, Boston: Brill Nijhoff, 2014, p. 321. 
267 SÁNCHEZ, Sara Iglesias. The Court and the Charter: The Impact of the Entry into Force of the Lisbon 
Treaty on the ECJ’s Approach to Fundamental Rights, in CMLR, 2012, vol. 49, n.o 5, p. 1567.  
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fundamentais oferecidas pelas constituições dos EM, reforçando-se, também, a primazia do 

direito da UE268. 

 A União deve levar a sério a defesa dos valores humanistas em que se funda (sua 

identidade constitucional), consagrados no artigo 2.o, TUE, na maior extensão possível, 

especialmente no âmbito interno – e não somente no contexto dos alargamentos. Todavia, 

conforme vimos no capítulo II, os valores de diversidade (para além da diversidade 

interestadual, quando pode ser entendida como respeito pela identidade nacional 

constitucional de um Estado-membro) e de direitos das minorias, presentes no texto do 

referido artigo do TUE, têm dificilmente sido efetivados. Mesmo as previsões da CDF 

perdem sua força de expressão ante o limitado âmbito de aplicação que lhe foi formalmente 

atribuído. Como, então, concretizar a proteção dos direitos das minorias, de modo a 

possibilitar a efetiva existência de uma diversidade intraestadual pelo cultivo das identidades 

dos membros destas minorias?  

 Uma das vias possíveis é a cidadania da UE, conforme referido no tópico anterior: esta 

já viabilizou a aplicação do direito da União mesmo na ausência de elementos 

transfronteiriços, tendo sido desenvolvida como um “estatuto fundamental” capaz de proteger 

os cidadãos contra seus próprios EM. Nesta linha argumentativa, veja-se a proposta de Sara 

Sánchez, para quem os Estados-membros deteriam a autonomia em sede de direitos 

fundamentais nos limites do artigo 51.o, 1, CDF, desde que respeitassem a essência dos 

direitos inerentes à cidadania da UE, de que sobressaem os “direitos do Homem, incluindo os 

direitos das pessoas pertencentes a minorias” do artigo 2.o, TUE. Num cenário de violações 

destes direitos, incidiria a jurisdição do TJ, pois seria legítimo que assim fizesse ante as 

violações pelas autoridades estatais. Todavia, assevera que tal postura implicaria riscos 

consideráveis, como substantiva transformação da posição estratégica da UE no espaço 

constitucional comum, e o seu sucesso dependeria na recepção desta “estratégia” por outras 

instituições europeias e pelos EM269.  

 De fato, este posicionamento, que dá maior destaque à cidadania da União como 

instrumento de integração que retira o foco do projeto europeu do mercado interno e o coloca 

no indivíduo, tem sido reiterada por diversos acadêmicos: para além de Dimitry Kochenov e 

Sara I. Sánchez, Anja Wiesbrock defende que, “à luz do emergente sistema de proteção de 

direitos fundamentais não-escritos, inscrito nos princípios gerais de DUE, o TJ poderia tornar-
                                                
268 DAGILYTE, Egle; STASINOPOULOS, Panos; ŁAZOWSKI, Adam, ob. cit., p. 43. 
269 SÁNCHEZ, Sara Iglesias. The Court and the Charter: The Impact of the Entry into Force of the Lisbon 
Treaty on the ECJ’s Approach to Fundamental Rights, in CMLR, 2012, vol. 49, n.o  5, pp. 1595-1596.  
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se um guardião dos direitos fundamentais para todos os cidadãos da UE, direitos estes 

articulados e executáveis, mesmo contra medidas dos EM, a nível comunitário”270.  

 Ao longo de nosso estudo, verificamos que a retórica da “diversidade” tem sido 

focada em sua vertente interestadual, posicionamento que pode reforçar a marginalização das 

minorias271. Assim, tentamos delinear possíveis novas “vias” no sentido de reforçar a 

diversidade intraestadual, promovendo a coexistência da identidade pessoal de membros de 

minorias nacionais, de um lado, e as identidades constitucional estadual e da União, de outro. 

Ao verificarmos que, no contexto da integração europeia, a identidade pessoal tem sido 

preterida, quando confrontada com as duas outras estudadas nesta tese, identificamos a 

necessidade de reconfigurar o “estatuto fundamental de  cidadão da União”, de modo que 

esteja menos condicionado pela lógica do mercado interno e tenha maior conteúdo de direitos 

humanos.  

 A cidadania da União, incluída no texto dos Tratados desde a reforma de Maastricht 

no início dos anos 1990, apenas recentemente tem sido desprendida da retórica de “cidadão 

transfronteiriço”, elevando-se a verdadeiro estatuto fundamental capaz de incluir direitos 

protetores mesmo do cidadão “inerte” da União. O acórdão Ruiz Zambrano representou um 

importante passo qualitativo na jurisprudência sobre cidadania do TJ, ao referir que a 

inexistência de livre circulação não afastaria a incidência do DUE e da “substância de direitos 

inerentes ao estatuto fundamental da cidadania da União”. Em que pese, nos acórdãos 

subsequentes, tenha sido adotado posicionamento mais comedido, a relevância da decisão 

permanece e denota que a cidadania da União pode, no futuro, verdadeiramente tornar-se este 

“estatuto fundamental”. Para tal, o TJ deve ser apto a esclarecer os direitos contemplados no 

conceito “substância de direitos”, não interpretando-o de forma restritiva, mas delineando-o 

de modo a incluir elementos que reforcem o valor do indivíduo no projeto europeu.  

 Possível concretização protetiva de direitos do indivíduo poderia ocorrer por meio da 

aproximação da cidadania da UE, enquanto estatuto fundamental que promete ser, das 

previsões do artigo 2.o, TUE, que contempla os valores em que se funda a União (sua 

identidade constitucional). Reconhecemos que a cidadania ainda integra a identidade dos 

Estados-membros da União. Por outro lado, não esqueçamos que a cidadania nacional272, à 

semelhança do Estado-nação em que surgiu, é apenas uma construção histórica e, como tal, 
                                                
270 Trecho retirado do artigo Disentangling the “Union Citizenship Puzzle”? The McCarthy Case, in E.L.Rev., 
vol. 36, n. o 6, 2011, pp. 872-873.  
271 KOCHENOV, Dimitry; AGARIN, Timofey. Expecting Too Much: European Union’s Minority Protection 
Hide-and-Seek, in Anti-Discrimination Law Review, 1(1), 2017, p. 21. 
272 JERÓNIMO, Patrícia; VINK, Maarten. Os múltiplos de cidadania e os seus direitos..., p. 30.  
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pode ser ultrapassada. Ainda não o foi, nem é previsível que venha a sê-lo em breve, mas 

alguma doutrina tem defendido posicionamento no sentido de proteção dos direitos 

fundamentais em sede comunitária, pela jurisdição do TJ, ainda que grande parte da literatura 

tenha defendido que apenas excepcionalmente, em situações de “falhas sistemáticas”, deva 

intervir a União no aspecto da proteção dos direitos fundamentais. Exceção à doutrina 

majoritária é o posicionamento de Dimitry Kochenov, que preconiza uma defesa destes 

direitos em ordem mais rotineira, reconhecendo o déficit protetivo da Carta de Direitos 

Fundamentais – pelo modo que foi formulada e tem sido empregada – e as limitadas 

possibilidades de ação das instituições comunitárias na proteção de minorias.  

 Especificamente quanto à instrumentalização desta nova metodologia de modo que 

seja jurisdicionalmente hábil a proteger a identidade pessoal de membros de minorias étnicas 

e nacionais – sobretudo no que respeita à questão da grafia do nome –, reconhecemos os 

desafios colocados não somente pela “lógica de integração econômica” no âmbito da União, 

mas também pelo CoE, conforme vimos nos casos do TEDH estudados. De fato, no contexto 

europeu, a questão da grafia do nome e o efeito mais amplo de privação de membros de 

minorias de um traço fundamental à sua identidade pessoal (e, em última instância, à sua 

identidade coletiva) tem historicamente representado um componente significativo dos 

padrões de abuso contra grupos minoritários. A título de exemplo, citamos o caso histórico 

dos membros de minoria de língua alemã no Sul do Tirol cujos sobrenomes foram 

“italianizados” durante o regime de Mussolini, aspecto que apenas foi reparado no âmbito do 

Acordo de Paris entre a Itália e a Áustria em 1946273.  

 A situação histórica em que se originaram tanto o Conselho da Europa quanto a União 

Europeia não podem ser olvidados. O elemento de efetiva proteção de direitos humanos (ou 

fundamentais, em terminologia preferida pelo TJ), incluindo os direitos das pessoas 

pertencentes a minorias, não pode ficar aquém da efetivação de relações intergovernamentais 

de caráter político ou da realização do mercado interno. Neste contexto, nosso 

posicionamento é de particular relevância. Quase uma década após a entrada em vigor da 

reforma introduzida pelo Tratado de Lisboa, que elevou os direitos das minorias a valor em 

que se funda a União, alguma proteção tem de ser concretizada neste sentido.  

 O direito da UE adquiriu um impacto na vida dos cidadãos e uma efetividade de que 

nunca disporia, não fora o grau de justiciabilidade que alcançou, típica do direito interno e 

                                                
273 PENTASSUGLIA, Gaetano. Minority Groups and Judicial Discourse in International Law: a Comparative 
Perspective. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 68. 
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não do direito internacional. Numa fase em que a União atravessa uma crise sem precedentes 

e sem fim à vista, o projeto europeu, globalmente benéfico para os cidadãos, sem o qual a 

Europa dificilmente deixará de ficar, no mínimo, na irrelevância política no âmbito da 

comunidade internacional globalizada do século XX, depende novamente de seu Direito274.  O 

TJ, um dos principais órgãos motores da integração europeia pela consolidação do DUE, deu 

os primeiros passos no sentido de viabilizar uma maior proteção de direitos humanos 

fundamentais pela concretização do “estatuto fundamental” de cidadão da União. O conteúdo 

deste conceito, todavia, não pode ser de reduzido alcance legal, mas deve ser hábil a fazer 

repensar a integração europeia, de modo que possa ser definitivamente rights-driven.  

 Uma vez configurado este cenário jurídico-político, possivelmente a identidade 

pessoal – nos elementos estudados ao longo desta tese – possa preponderar quando 

confrontada com as identidades constitucionais de um Estado-membro ou a da União. 

Lembremos, ademais, que, na polity global em que vivemos, a identidade do indivíduo não 

está intrinsecamente relacionada a uma só comunidade política, mas a uma diversidade delas, 

nacional(is) e europeias. Os tribunais constitucionais dificilmente poderão continuar a 

exclusivamente manter a jurisdição de direitos fundamentais a partir de uma ilusão de um 

indivíduo vinculado exclusivamente ao Estado-nação275. O que se espera, assim, é que seja 

possível a construção de uma  jurisdição (e proteção jurisdicional) comunitária de direitos 

fundamentais, tendo em alta consideração que, não obstante os Estados-membros sejam os 

Mestres dos Tratados, o projeto europeu faz-se em nome dos indivíduos que integram os 

povos europeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
274 PIÇARRA, Nuno. Três notas sobre a identidade do sistema jurisdicional da União Europeia, in Estudos em 
Homenagem a Miguel Galvão Teles, vol. I, Coimbra: Almedina, 2012, pp. 23-24.  
275 SARMIENTO, Daniel. Who’s Afraid of the Charter? The Court of Justice, National Courts and the New 
Framework of Fundamental Rights Protection in Europe, in CMLR, vol. 50, n.o 5, 2013, p. 1300.  
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CONCLUSÕES 
 
 Ao optarmos pelo estudo de questões identitárias, objeto que se cogitava estranho à 

ciência jurídica, percebemos que a fluidez que lhe é intrínseca permitiu sua adequação ao 

estudo do Direito. Ao buscarmos compreender a sua significação, verificamos que o termo 

denota tanto individualidade de alguém ou algo quanto semelhança com outro sujeito, 

prestando-se tanto a negar outros sujeitos – de modo a reforçar a autenticidade do primeiro 

sujeito – quanto a identificar, buscar o que é comum entre sujeitos em determinado contexto 

jurídico-político ou sociocultural. Vimos, assim, que a identidade, para além do contexto de 

integração econômica do projeto europeu e erosão de competências soberanas dos Estados-

membros pelas então Comunidades Europeias, teve importante função na afirmação dos 

Estados-membros relativamente à União, de um lado, e na fundamentação do projeto europeu 

em fim que excedesse aquele de estabelecimento de um mercado interno, de outro lado.  

 Portanto, na perspectiva dos Estados-membros da União Europeia, identidade 

concretizou-se como uma “nova retórica de soberania”, num contexto de integração europeia 

em que se consolidava uma nova ordem jurídica, “a favor da qual os Estados limitaram, ainda 

que em domínios restritos, os seus direitos soberanos”, conforme anunciado no acórdão Van 

Gend & Loos. E se, no contexto inicial de consolidação do direito comunitário, seu principal 

intérprete jurídico, o Tribunal de Justiça, foi reticente em ceder às reivindicações dos Estados-

membros no sentido de reconhecer as competências soberanas como integrantes de suas 

identidades, vimos, a partir do Tratado de Maastricht, uma maior abertura neste sentido. Nesta 

reforma dos Tratados, conforme pudemos perceber, o direito primário passou a reconhecer a 

identidade nacional do Estado-membro, que se consagraria identidade nacional constitucional 

a partir do Tratado de Lisboa, ao esclarecer que esta identidade está “refletida nas estruturas 

políticas e constitucionais fundamentais de cada um deles”.   

 Mas se, conforme apontamos, o conceito de identidade implica não só 

individualidade, autenticidade – e neste sentido, pudemos ver aspectos próprios das culturas 

nacionais majoritárias ser reconhecidos como parte de referida identidade constitucional 

estadual, desde que concretizados nas estruturas políticas e constitucionais –, como também 

identificação, semelhança, então parte da identidade constitucional do Estado-membro reflete 

a própria identidade constitucional da União Europeia. A identidade deste sujeito não se 

definiu de “um só golpe276”, mas foi paulatinamente deslindada, com os avanços do projeto 

                                                
276 Em referência à Declaração de Schuman, “A Europa não se fará de um golpe [...]: far-se-á por meio de 
realizações concretas...”. 
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europeu. Este, transitoriamente econômico, teve substrato que ultrapassava sua vocação 

econômica inicial, sendo inegável a presença de valores comuns nas origens deste projeto. 

Desse modo,  em primeiro momento, a identidade europeia delineou-se sem valor vinculativo, 

em contexto de afirmação comunitária nas relações internacionais. Expressada na Declaração 

de Copenhagen, fundamentou-se em valores que são comuns aos Estados-membros, como o 

princípio da democracia representativa, do Estado de Direito democrático, da justiça social e 

do respeito pelos direitos humanos. Em sequência, nos anos 1990, esta identidade fundada em 

valores tomou melhor forma, tendo sido esclarecida nas revisões dos Tratados de Maastricht e 

de Amsterdã. Ganhou pleno sentido sob a vigência do Tratado de Lisboa (artigo 2.o, TUE), 

que incorporou, para além da liberdade, da democracia, do Estado de direito e do respeito 

pelos direitos humanos, a igualdade e o respeito pela dignidade humana e, dentro do respeito 

pelos direitos humanos, os direitos das pessoas pertencentes a minorias, contexto em que se 

concedeu, também, valor vinculativo a Carta de Direitos Fundamentais.  

 Portanto, os valores presentes no referido artigo 2.o integram, para além da identidade 

da  União, as dos Estados-membros. Pudemos comprovar esta afirmação pelo fato de que este 

artigo contempla valores que devem ser internalizados nas ordens jurídicas dos Estados 

candidatos à adesão à UE, conforme prescreve o artigo 49.o, TUE. A seguir, a condição de 

Estado-membro exige que as ordens jurídicas nacionais conformem-se ao pleno respeito dos 

valores ali anunciados, sob pena de sanções políticas (artigo 7.o, TUE). Ao constatarmos que 

os valores presentes no artigo 2.o, TUE são elementos identitários comuns à União e a seus 

Estados-membros, questionamos sobre o aspecto de autenticidade da identidade da União 

Europeia. Entendemos que a singularidade identitária deste sujeito reside na capacidade 

peculiar com que combina o atingimento de fins econômicos com a forte expressão axiológica 

de seu Direito – neste sentido, basta lembrar que no âmbito da União, tanto liberdades 

econômicas intrínsecas ao mercado comum quanto direitos individuais são considerados em 

abstrato igualmente “fundamentais”. Portanto, o que torna autêntica a identidade 

constitucional da União não é o fato de os valores em que se funda lhe serem exclusivos, mas 

a particular forma que tomam, diferenciando-se dos referenciais das constituições estaduais.  

 De uma perspectiva mais ampla, o próprio contexto histórico que precede e justifica o 

estabelecimento das então Comunidades Europeias – um de intolerância entre Estados, de 

nacionalismos devastadores, e contínua beligerância entre os principais Estados europeus –  

também nos informa sobre a identidade da atual União Europeia. Este cenário histórico 

representou algo a ser ultrapassado e a não ser revivido e, neste aspecto, concretiza, de um 
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lado, a negação de identidades passadas (especificamente, dos Estados que viriam a se tornar 

Estados-membros) e, de outro, uma escolha, no sentido de construir uma identidade comum, 

tendo por principal expoente o seu Direito, constitucionalizado pela jurisdição do TJ. Este, a 

seu turno, teve primordial função na consolidação do direito comunitário, estabelecendo uma 

interpretação teleológica deste Direito de modo a dar reais efeitos ao texto dos Tratados, 

superando suas origens jusinternacionais e adentrando as ordens jurídicas nacionais, por meio 

da criação de doutrinas como a do efeito direto e a do primado.  

 E foi no cenário de integração econômica que o TJ considera o indivíduo sujeito de 

direitos diretamente alcançado pela ordem jurídica comunitária. Neste contexto de 

transformações econômicas, mas também sociais e jurídicas, estudamos, também, a 

identidade pessoal do indivíduo. Escolhemos examinar a proteção jurídica dada à identidade 

pessoal com substrato em elementos relacionados à expressão cultural de um membro de 

minoria – assim, focamos em aspectos como a religião e, sobretudo, a questão linguística. 

Quanto a esta, analisamos mais pormenorizadamente a proteção concedida ao direito de 

registro do nome em consonância com as regras de grafia de língua com que se identifica o 

indivíduo membro de minoria.  

 Optamos por análise da identidade pessoal com substrato cultural de modo que este 

exame estivesse balizado pela questão minoritária, não negando, contudo, que a identificação 

cultural, como a questão identitária em si, é complexa. Por isso, enfatizamos que se deve 

considerar a vontade do indivíduo no que tange esta identificação. Assim, conforme preveem 

os instrumentos jurídicos protetivos dos direitos de minorias, deve existir uma escolha em ser 

tratado ou não enquanto membro de grupo minoritário. Ademais, uma vez que entendemos 

que, em que pese identidade possa ser entendida como um conjunto “mais ou menos estável” 

de elementos que caracterizam um sujeito, há certo dinamismo inerente ao conceito, o que 

possibilita serem as identidades múltiplas e sobrepostas. Assim, não obstante tenhamos 

focado no exame da identidade relacionada à questão minoritária, não excluímos a 

possibilidade de partilha de alguns elementos identitários entre membros da minoria e da 

maioria em determinado contexto sociocultural.  

 Ainda neste contexto, verificamos que identidade cultural não se confirma como 

conceito unicamente associável à “questão minoritária”, senão diz respeito a minorias e 

maiorias, o que se comprova pela questão da “construção identitária” dos modernos Estados-

nação (e, em sede dos Estados-membros da União Europeia, sobretudo a partir da introdução 

da “cláusula identitária”, a capacidade da União em “acomodar” aspectos culturais– como a 
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língua nacional e a religião – que relevem de status constitucional em determinado EM). Ao 

termos compreendido a identificação cultural enquanto exigência da tutela da dignidade da 

pessoa humana, admitimos se tratar de direito inerente à condição humana, protegido no 

âmbito dos direitos humanos individuais em sua vertente mais tradicional – e não 

exclusivamente apreciado sob a perspectiva dos direitos das minorias.  

 Quanto às minorias, termo de definição complexa e sobre o qual não há consenso no 

Direito internacional, tendo esta dissertação por aspecto mais fulcral o de proteção do nome 

registrado em consonância com língua minoritária, buscamos examinar os instrumentos 

jurídicos protetivos deste direito. No âmbito da Convenção-Quadro para a Proteção de 

Minorias Nacionais, do Conselho da Europa, verificamos que há alguma proteção de direitos 

linguísticos de minorias nacionais: possibilita-se o uso de uma língua minoritária em relações 

com autoridades administrativa, a aprendizagem da língua minoritária ou o recebimento de 

ensino nesta língua e o direito de usar o sobrenome e o nome próprio na língua minoritária. 

Ao reconhecermos a importância deste instrumento jurídico de direito humanos no âmbito 

europeu, encontramos, ainda assim, limitações em seu texto, sobretudo no fato de que alguns 

Estados-membros do Conselho da Europa, em que pese em diminuto número, não terem 

aderido à Convenção. De mais a mais, a ausência de efeito direto das provisões dos direitos 

previstos no texto da Convenção, pois não formulam direitos que indivíduos podem invocar 

ante os tribunais nacionais, atenua a ambição dos objetivos deste instrumento jurídico.  

 Ao buscarmos em outros instrumentos jurídicos, no âmbito regional europeu,  alguma 

proteção de elementos inerentes à identidade pessoal de membro de minoria, notamos que 

artigo 14.o, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, mesmo que contenha uma 

cláusula geral de não-discriminação, acaba por ser direcionado às minorias nacionais ou 

étnicas, religiosas ou linguísticas, à semelhança do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos, outro instrumento jurídico de que fazem parte todos os Estados-membros da UE, 

que contém cláusula geral de não-discriminação em seu artigo 26.o e, no artigo 27.o, previsão 

específica sobre minorias étnicas, religiosas ou linguísticas. Todavia, é o artigo 8.o, da CEDH, 

que, tendo permitido, por interpretação jurisprudencial, que o elemento “vida privada” a que 

faz referência incorporasse elementos inerentes à identidade pessoal, dentre os quais, o direito 

ao nome, que permitiu que alguma proteção fosse reconhecida a esta identidade, também em 

sua expressão “identidade cultural de membro de minoria”.  

 Neste sentido, concluímos, dos acórdãos referidos e da literatura a que tivemos acesso, 

que o TEDH reconhece que a proteção do nome, elemento que integra a identidade pessoal do 



 

 90 

indivíduo, releve proteção enquanto parte da vida privada no âmbito do artigo 8.o da CEDH, 

mas que este tem dificilmente logrado ser efetivado quando confrontado com direitos de 

outros indivíduos ou com fins legítimos relacionados ao interesse público. Observamos que, 

não sendo o direito à vida privada e familiar um de caráter absoluto, que o TEDH, ao aplicar o 

teste de proporcionalidade tem concedido ampla margem de apreciação aos Estados-

membros, uma vez que, em matéria de registro do nome, há uma diversidade de 

regulamentação entre os Estados-partes da Convenção. Portanto, em que pese tenham 

ocorrido positivas alterações na jurisprudência do TEDH, de modo a que este passou a 

entender que o conceito de “sociedade democrática”, a que faz referência, abrange não só o 

pluralismo ideológico, mas também a diversidade de identidades e de culturas, o teste de 

proporcionalidade tende a concluir que a medida restritiva ao exercício do direito inerente à 

vida privada é justificável nos termos da Convenção, tendendo a demonstrar deferência aos 

interesses invocados pelos governos. 

 Vimos, outrossim, que a jurisprudência do TEDH influenciou aquela do TJ no que 

toca à interpretação da vida privada. Assim, ao lidar com a questão do registro civil do nome, 

elemento da identidade pessoal, quando este se contrapõe a um dos valores identitários do 

direito constitucional da UE ou a aspectos relevantes à identidade nacional constitucional do 

Estado-membro em causa, o mesmo teste de proporcionalidade é aplicado. Ambos acórdãos 

analisados referiram à questão do nome enquanto elemento da identidade pessoal que se 

contrapunha a elemento da identidade nacional constitucional dos respectivos Estados-

membros. No caso Sayn, a identidade nacional constitucional preponderou no caso concreto, 

tendo sido capaz de afastar o direito previsto no artigo 21.o, TFUE.  No caso Vardyn, do 

mesmo modo, preponderou, em tese ( porque neste o TJ não procedeu à aplicação do teste de 

proporcionalidade), a identidade constitucional estadual.  

 Concluímos que aspectos de direitos fundamentais acabam ficando em segundo plano, 

não ganhando espaço nas fundamentações do TJ e, nos acórdãos analisados, que 

contemplavam precisamente a questão do nome enquanto elemento da identidade pessoal, 

acabaram sendo preteridos em nome da preservação da diversidade interestadual (entendida a 

partir da “cláusula identitária”). Verificamos que, mesmo em contexto jurídico em que Carta 

de Direitos Fundamentais tem efeitos vinculativos, o TJ tem se mostrado preponderantemente 

cauteloso no que concerne ao tema de direitos fundamentais, um de sensibilidade política para 

os Estados-membros. A própria abordagem inconstante do teste de proporcionalidade mostra-

se como uma tendência, do TJ, de não ir de encontro a tribunais constitucionais nacionais ou a 
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princípios que estejam protegidos pelas constituições dos EM, o que tem impedido a  

introdução de um novo equilíbrio entre direitos fundamentais e as identidades nacionais 

constitucionais dos EM quando estes opõem-se.  

 Apontamos como “via possível” no sentido de maior equilíbrio entre direitos 

fundamentais/humanos – e a proteção de elementos da identidade pessoal – , identidade 

nacional constitucional e identidade constitucional da União a cidadania da UE, esta a ser 

enquadrada como um facilitador da integração europeia. Concluímos ser este o primeiro passo 

no sentido de permitir que o “estatuto fundamental de cidadão da UE” possa contemplar a 

garantia de direitos fundamentais aos cidadãos, quando os standards garantidos a nível 

estadual não alcancem os requisitos de uma União que se funda na diversidade (lida aqui 

como intraestadual) e nos direitos humanos, de que fazem parte os direitos das minorias.   

 Notamos que, enquanto estatuto jurídico que delineia o universo de seus cidadãos, a 

cidadania pode ser entendida como um dos aspectos fundamentais da identidade nacional 

constitucional, constituindo mesmo uma expressão da soberania estadual. Por estas razões – e 

também pela cidadania da União ser tida como “cidadania derivada” –, reconhecemos que 

nosso posicionamento não é majoritário. Todavia, o TJ, um dos principais órgãos motores da 

integração, já deu os primeiros passos no sentido de viabilizar uma maior proteção de direitos 

humanos fundamentais pela concretização do “estatuto fundamental” de cidadão da União. 

Não olvidemos, outrossim, mormente em “novos tempos de euroceticismo” que acompanham 

o período de crise por que passa a União, que o projeto europeu, indubitavelmente benéfico 

para os cidadãos, poderá novamente depender de seu Direito. 

 Finalmente, frisamos que, na arena global em que vivemos, a identidade do indivíduo 

não está singularmente relacionada a uma só comunidade política, mas a uma diversidade 

delas, nacional(is) e europeias. Neste cenário, os Estados-membros e, precisamente, os 

tribunais constitucionais nacionais dificilmente poderão continuar a exclusivamente manter a 

jurisdição de direitos fundamentais a partir de uma ilusão de um indivíduo vinculado 

exclusivamente ao Estado-nação.  
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