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Resumo: A União Europeia e a actual protecção dos Direitos Fundamentais que se
instituiu no seu interior são fruto de uma evolução histórica. O aumento de competências
comunitárias originou uma crescente preocupação com a protecção dos Direitos Funda-
mentais. Este trabalho pretende elucidar esta evolução, que se iniciou com a actividade pre-
toriana do TJCE, cujas soluções foram, posteriormente, plasmadas nos Tratados. Procura-se
também abordar alguns problemas que se colocam, sobretudo a coexistência de dois mode-
los de protecção na Europa.

Abstract: This article examines the evolution on the Fundamental Rights’ protection
in European Union. The expansion of the competencies of the European Communities
gave rise to the preoccupations with the protection of the Fundamental Rights. This evo-
lution began with the jurisprudence of the Court of Justice of the European Communities,
but now it is also in the Treaties. The article examines too the relation between the Court
of Luxembourg and the Court of Strasbourg.

SUMÁRIO: I — Introdução. II — Razões para uma protecção comunitária. III — Trata-
dos Fundadores. IV — A actividade pretoriana do TJCE. V — Direitos Fundamen-
tais nos Tratados. VI — Protecção Comunitária e Protecção Europeia. VII — Cons-
titucionalismo Europeu. VIII — Conclusão.
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I — INTRODUÇÃO
Desde o surgimento da ideia de que os seres humanos partilham uma

mesma e igual Dignidade até à consagração de Direitos Fundamentais em
instrumentos jurídicos efectivamente defensores, muita tinta enegreceu
livros e livros e muito sangue correu por ruas e ruas… Este processo,
complexo e não-linear, de construção e afirmação de Direitos, que se que-
rem respeitados como património da Humanidade e como condição sine qua
non da Paz e da Justiça, está ainda longe de estar concluído. Continuam
ainda a existir situações nas quais as pessoas sobrevivem em circunstân-
cias em que a sua Dignidade não é respeitada (1).

Os Direitos Fundamentais continuam a poder ser hasteados como ban-
deiras de um Mundo mais Justo e Fraterno (2). Os Direitos Fundamentais
continuam a fazer repensar os nossos sistemas sociais e soluções jurídicas.
Os Direitos Fundamentais continuam ainda capazes de exercer a sua fun-
ção e força utópica e mitológica (3), sendo factores de mudança ou, pelo
menos, factores de pressão para a mudança.

A fase actual, no que aos Direitos Fundamentais diz respeito, iniciou-se
quando, face aos horrores da II Guerra Mundial, surgiram, um pouco por
todo o lado, movimentos e pessoas preocupados não só com uma consa-
gração formal de Direitos Fundamentais, mas sobretudo com a sua efec-
tivação e garantia. A II Guerra Mundial mostrou que a mera consagração
era insuficiente. Tomou-se então consciência que o problema das pessoas
(…) não é dispor de novos direitos mas ter efectivamente acesso aos direi-
tos fundamentais existentes (4).
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(1) Cfr., a este respeito, para uma visão global da situação mundial, o relatório de 2008
da Amnistia Internacional in http://thereport.amnesty.org/eng/download-report.

(2) Na Filosofia do Direito a temática do Estado pós-moderno como Estado Fraterno
ou de Direito Fraterno concretizando o terceiro vértice da Revolução francesa (liberté, éga-
lité, fraternité) tem sido abordada. E os autores têm vindo a defender que este Estado-fra-
terno só será possível se os Direitos Fundamentais forem amplamente respeitados. Cfr. VIAL,
Sandra Regina Martini — «Direito Fraterno na Sociedade Cosmopolita», in Revista de la
Facultad de Humanidades y del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humani-
dades de la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de la Uni-
versidad del Estado del México, vol. 12, enero-junio, 2007, págs. 123-138.

(3) Cfr. DOUZINAS, Costas — The End of Human Rights, Hart Publishing, 2000,
págs. 377-380.

(4) CHARVIN, Robert; SUEUR, Jean-Jacques — Droits de l’Homme et Libertés de la
Personne, 3.ª ed., Litec, 2000, pág. 7.
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Quer a nível nacional, quer a nível internacional, foram sendo con-
sagrados instrumentos jurídicos com esse objectivo (5), uns vinculativos,
outros sem carácter vinculativo; mas todos com a ideia subjacente de que
uma paz duradoura só seria alcançada através de um respeito efectivo da
Dignidade Humana.

Na verdade, uma coisa é a consagração de Direitos Fundamentais em
instrumentos jurídicos nacionais ou internacionais, outra coisa bem dis-
tinta é a efectiva garantia desses mesmos direitos.

O indivíduo que se vê lesado nos seus direitos, deve poder agir atra-
vés de procedimentos consagrados, invocando a disposição reconhecedora
de Direitos Fundamentais perante os órgãos jurídicos internos, mas deve
poder também recorrer a órgãos internacionais vocacionados para a pro-
tecção de Direitos quando estes se encontrem consagrados em instrumen-
tos internacionais (6).

Não obstante, a proliferação destes instrumentos se ter verificado um
pouco por todo o lado, foi, sem dúvida, na Europa, que os Direitos Fun-
damentais obtiveram maior grau de concretização, quer através da sua
consagração nas diversas Constituições nacionais, quer em instrumentos vin-
culativos que englobavam diversos Estados europeus, instrumentos dotados
de meios jurídicos aptos a condenar os Estados membros pelo desrespeito dos
direitos aí consagrados e a coagilos ao respeito desses mesmos direitos.

Neste trabalho procurar-se-á abordar a protecção dos Direitos Funda-
mentais na União Europeia. Importante será relevar que a actividade comu-
nitária não abrange todos os aspectos da vida social. Existe uma delimitação
de competências (7).
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(5) Para uma melhor intelecção dos instrumentos que foram sendo consagrados, Cfr.
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/universais.html, para instru-
mentos de carácter universal, e, ainda, http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-inter-
nacionais-dh/regionais.html, para os instrumentos de carácter regional.

(6) Cfr. SUDRE, Frédéric — «La Dimension Internationale et Européenne des Droits
et Libertés Fondamentaux», in CABRILLAC, Rémy; FRISON-ROCHE, Marie-Anne; REVET,
Thierry — Droits et Libertés Fondamentaux, 4.ª ed., Dalloz, 1997, págs. 40-58.

(7) Esta atribuição de competências é extremamente importante, já que delimita as
fronteiras entre o campo nacional e o campo comunitário. Se em algumas matérias esta deli-
mitação é mais ou menos clara já noutras colocam-se graves problemas de interpretação.
O aumento de competências que se tem verificado exige uma delimitação mais clara, que
nem sempre se tem conseguido. Relativamente a esta temática e suas implicações na pro-
tecção dos Direitos Fundamentais, cfr. I LLOBET, Jaume Vernet — «Los Limites a la Inte-
gración europea», in ATIENZA, Javier Corchera (coordinador) — La Protección de los
Derechos Fundamentales en la Unión Europea, Dykinson, 2002, págs. 549-618.
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Não se pretende com este trabalho, por outro lado, analisar em por-
menor a defesa dos concretos direitos fundamentais no âmbito do Direito
Comunitário (8), mas antes verificar a sua evolução em geral, quer nos
tratados, quer na jurisprudência.

Se a situação inicial podia ser qualificada de não-defesa, caracteri-
zando-se por uma espécie de letargia, já a situação actual é a de um
esforço constante para que em todo o espaço comunitário seja garantida a
protecção efectiva dos Direitos Fundamentais.

Far-se-ão, ainda, referências a determinados choques ou relações de
tensão, quer entre a protecção nacional e a protecção comunitária, quer
entre esta última e a protecção no âmbito do Conselho da Europa,
sendo este último aspecto o que nos merecerá um tratamento autó-
nomo.

Será interessante notar que a União Europeia tem a sua origem numa
comunidade económica, que se foi gradualmente transformando numa
comunidade jurídica, estruturada sobre princípios comuns aos Estados
membros, entre os quais podemos destacar como ideias centrais as de
Estado constitucional: Estados com base num ordenamento jurídico, legi-
timados periodicamente através de eleições igualitárias, livres e secretas,
caracterizados por uma tutela eficaz dos direitos do homem; por último,
o Estado constitucional democrático caracteriza-se, ainda, pela impor-
tância dada à ideia de liberdade humana, de justiça comutativa, reco-
nhecimento do direito internacional e laicidade (9).

Os Direitos Fundamentais constituem assim um património comum
europeu no qual deve assentar uma construção comunitária que se pre-
tende que vá mais além do mero campo económico.

II — RAZÕES PARA A PROTECÇÃO COMUNITÁRIA

Na Europa coexistem diversos sistemas de protecção que originam, na
prática, múltiplos níveis de protecção: o nacional, o comunitário, o euro-
peu e o internacional. Cada um destes níveis apresenta as suas especifici-
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(8) Para uma análise pormenorizada dos direitos em concreto protegidos, cfr. ATIENZA,
J. C. — La Protección…, págs. 307-488.

(9) D’ATENA, Antonio; GROSSI, Pierfrancesco — Tutela dei Diritti Fondamentali e
Constitucionalismo Multivello: tra Europa e Stati Nazionali, Dott. A. Giuffrè Editore,
2004, pág. 4-5.

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



dades e autonomia, mas não se trata de níveis isolados. Existe entre eles
uma relação de complementaridade.

Uma questão introdutória consiste em saber qual a importância de
uma protecção dos Direitos Fundamentais a nível comunitário. Se já exis-
tem diversos níveis, porquê mais um? Não se traduzirá essa multiplici-
dade numa complexificação que em nada vem a acrescer o nível de pro-
tecção dos Direitos Fundamentais? Não se tratará apenas de mais uma
consagração formal, que em lugar de aumentar o nível da protecção acaba
por introduzir o caos? Não introduzirá esta a confusão no sistema de
garantias, não se podendo definir, consequentemente, com clareza e rigor,
o objecto de protecção? Não se tratará ainda da criação de uma miragem,
de um lugar onde os Direitos Fundamentais se encontram formalmente
melhor protegidos, mas que na realidade não passa de um deserto de pro-
tecção? Não será, finalmente, a criação de uma vã expectativa ou esperança
para as pessoas no que concerne aos Direitos Fundamentais, fomentando
a ilusão de que estes se encontram agora melhor protegidos, podendo
mesmo questionar-se se o objectivo de tanta protecção é o de que não
haja protecção nenhuma?

A protecção dos Direitos Fundamentais não é uma matéria pacífica.
Existem múltiplas compreensões. Mas existem diversos argumentos favo-
ráveis à protecção dos Direitos Fundamentais na União Europeia (10).
Esses diversos argumentos podem ser reduzidos a dois grupos: os argu-
mentos de índole simbólica e os argumentos de índole pragmática.

Nos argumentos de índole simbólica, compreendem-se os Direitos
Fundamentais como projecção ideal dos mais nobres sentimentos dos seres
humanos. É a constituição da sociedade futura. São essencialmente argu-
mentos que se apresentam sob a forma de projectos.

Um primeiro conjunto de argumentos deste tipo pode resumir-se no sta-
tus mundialis hominis apontado por Häberle (11). A protecção comunitária
seria um passo importante para a expansão dos Direitos Fundamentais.
A União Europeia, dada a sua peculiaridade e influência cultural e social
no mundo, surgiria como um campo experimental de âmbito regional, que
permitiria posteriormente exportar as soluções adoptadas no seu interior para
um contexto global.
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(10) Cfr. MARTINS, Patrícia Fragoso — Da Proclamação à Garantia Efectiva dos
Direitos Fundamentais, Principia, 2007, págs. 15-19.

(11) Cfr. ATIENZA, J. C. — La Protección…, pág. 95.
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Um outro argumento, igualmente de índole simbólica, tem a ver com
a transversalidade e expansividade dos Direitos Fundamentais (12). Os
Direitos Fundamentais necessitam de ser concretizados no domínio social.
Essa concretização surge como um projecto sempre inacabado, pois em cada
momento ou situação concreta é necessário realizar uma compreensão
englobante da realidade social e dos Direitos Fundamentais. Isto é tanto ou
mais complexo quanto maior for a consciência de que os Direitos Funda-
mentais se projectam em todas as actividades da vida sócio-cultural. Assim,
as Comunidades não podem alhear-se de uma realidade que se mostra
dinamicamente estruturante face aos Estados membros.

Os argumentos de índole pragmática dizem respeito ao hic et nunc dos
Direitos Fundamentais. Dizem respeito, sobretudo, ao momento de con-
cretização dos Direitos Fundamentais.

Neste sentido, a protecção comunitária representa um acréscimo de
garantias na direcção de um maior status activus processualis, na termi-
nologia de Häberle (13). Os cidadãos gozam de uma nova instância para
defesa dos seus direitos. Mas existem, porém, insuficiências. Uma delas
resulta da leitura bastante mais restritiva que o Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias (TJCE) tem vindo a fazer do recurso de anulação
(art. 230.º, § 4, TUE). Uma interpretação mais aberta dos requisitos do
recurso de anulação permitiria assegurar aos particulares um acesso mais
facilitado aos Tribunais comunitários quando estivessem em causa actos das
instituições comunitárias. Haveria assim um aumento das garantias pro-
cessuais relativamente aos particulares e isto reflectir-se-ia num aumento
da garantia dos seus direitos quanto a actos comunitários (14).
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(12) Sobre a vis expansiva dos direitos Fundamentais, cfr. QUEIROZ, Cristina M. M.
— Direitos Fundamentais, Coimbra Editora, 2002, págs. 269-281.

(13) Cfr. QUEIROZ, C. M. M. — Direitos Fundamentais, pág. 76.
(14) A posição tradicional do TJCE é, desde o acórdão Plaumann de 15 de Julho

de 1963 (processo 25/62), bastante mais restritiva quanto aos requisitos do recurso de anu-
lação, exigindo-se quanto aos particulares (requerentes não privilegiados) a demonstração
de um interesse individual e directo. O Tribunal de Primeira Instância (TPI) adoptou,
porém, uma posição menos restritiva no acórdão Jégo-Quéré de 3 de Maio de 2002 (pro-
cesso T-177/01). No entanto, no acórdão UPA de 25 de Julho de 2002 (processo C-50/00 P),
o TJCE voltou a afirmar a sua posição tradicional, mesmo que as conclusões do Advogado
Geral M. Jacobs (apresentadas a 21 de Março de 2002), se orientassem em sentido muito
idêntico ao adoptado no caso Jégo-Quéré pelo TPI. O TJCE acabou mesmo por anular esta
última decisão em sede de recurso movido pela Comissão Europeia (decisão de 1 de Abril
de 2004, processo C-263/02 P), reafirmando uma vez mais a sua posição tradicional, não
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A nível nacional poderia formar-se uma jurisprudência menos favorável
ou mesmo limitadora dos Direitos Fundamentais implicados, importando por
isso que haja um mínimo de harmonização na protecção dos Direitos Fun-
damentais no espaço comunitário. Isso só será alcançado se a União Euro-
peia desenvolver igualmente uma preocupação efectiva com os Direitos
Fundamentais. Uma protecção a este nível reforçaria o poder conformador
dos Direitos Fundamentais face à ordem social estabelecida.

Por fim, um último argumento diz respeito ao reforço da ideia de que
os Direitos Fundamentais gozam de uma natureza transcendental relativa-
mente ao Estado. Não derivam da vontade deste, não se encontrando, con-
sequentemente, na sua dependência, antes derivam da Dignidade Humana,
desenvolvendo as suas potencialidades fora da esfera de actuação do Estado.
Os Direitos Fundamentais apresentam-se como limite ao exercício do poder
político, quer este seja exercido a nível nacional, quer a nível comunitário,
não podendo, como tal, existir uma forma de exercer o poder político
alheia aos Direitos Fundamentais. Por esta via, os Direitos Fundamentais
transformam-se em princípios objectivos estruturantes da ordem jurídica
comunitária, obrigando não só os Estados, mas também as próprias insti-
tuições comunitárias.

III — TRATADOS FUNDADORES

Nos Tratados Fundadores (15) (Paris 1951 e Roma 1957) não se nos
depara uma referência específica ou explícita aos Direitos Fundamentais.
Estes não se apresentam como uma vocação inicial das Comunidades.

Existem, todavia, dois aspectos que importa salientar: a liberdade de
circulação e a interdição de toda a discriminação ligada à nacionalidade e
ao sexo. Nenhum destes aspectos se apresenta com um cariz axiológico ou
valorativo. Revelam antes uma natureza meramente sectorial e funcionalista,
enquadrada num âmbito puramente economicista. Estes dois aspectos mos-
tram-se instrumentais na construção do Mercado Comum. Apesar disso é
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se deixando convencer por argumentos que pareceriam de peso. Para maior desenvol-
vimento, cfr. WAELBROEK, Denis — «Vers un Accès plus Ouvert à la Justice Commu-
nautaires?», in MAGNETE, Paul — La Grande Europe, Éditions de l’Université de Bruxel-
les, 2004, págs. 223-235.

(15) Estes tratados, bem como os que serão referidos no capítulo V, podem ser
encontrados em http://eur-lex.europa.eu/pt/treaties/index.htm#other.
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necessário reconhecer o papel fundamental que estes dois postulados joga-
ram, sobretudo no âmbito da não discriminação e igualdade entre homens
e mulheres (16).

Já a Declaração Schuman (17) (9 de Maio de 1950), com a sua preo-
cupação por uma solidariedade de facto, capaz de garantir a paz entre
rivais europeus, fazia antever uma construção que, iniciando-se no sector
económico, se poderia alargar, posteriormente, a outras áreas, de modo a
fortalecer a união das nações europeias.

As Comunidades não denotavam, portanto, no seu momento embrio-
nário, uma preocupação com os Direitos Fundamentais. O aprofundamento
do Mercado Comum gerou, assim, problemas. As diversas medidas nele
compreendidas acabaram por colidir com as prerrogativas (leia-se direitos)
constitucionais previstos a nível nacional (18).

De meramente económica a construção europeia foi-se gradualmente
transformando em algo de mais abrangente, passando a incluir as dimensões
social, cultural e política, que se vieram a juntar à inicial dimensão econó-
mica. Uma transformação compreensível, já que o Mercado Comum sempre
se apresentou como o grande motor da construção comunitária. Este, toda-
via, não é meramente económico. A sua natureza económica mais não é, nas
palavras de Schuman, que a primeira etapa da federação europeia.

Face ao carácter verdadeiramente expansivo da construção e actividade
comunitárias, natural é que este tivesse gerado interferências nos direitos
fundamentais dos cidadãos. Como consequência, os cidadãos viram-se for-
çados a contestar os respectivos actos comunitários em processo idêntico
ou paralelo ao que ocorria a nível do direito interno sempre que esses
actos se mostrassem violadores de disposições constitucionais. Os cida-
dãos passaram a recorrer aos tribunais nacionais alegando a inconstitucio-
nalidade de actos comunitários (19).

E porque os tratados fundadores eram omissos relativamente aos Direi-
tos Fundamentais coube ao TJCE dar o primeiro passo.
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(16) Cfr., entre outros, os acórdãos Defrenne II (igualdade entre homens e mulheres),
de 8 de Abril de 1976 (processo 43/75), e Reyners (igualdade de tratamento entre nacio-
nais e estrangeiros), de 21 de Junho de 1974 (processo 2/94).

(17) Cfr. http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/04/txt07_pt.htm-
#declaration.

(18) MORANGE, Jean — Droits de l’Homme et Libertés Publiques, 4e édition, PUF,
1997, pág. 121.

(19) Cfr. MARTÍNEZ, Gregorio Peces-Barba — Curso de Derechos Fundamentales: Teo-
ría General, Universidad Carlos II de Madrid, 1999, pág. 649.
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IV — ACTIVIDADE PRETORIANA DO TJCE
Inicialmente uma das grandes preocupações do TJCE (20) foi a afir-

mação do primado do Direito Comunitário como princípio básico da ordem
jurídica comunitária (21).

O TJCE não se mostrou receptivo a que direitos de âmbito interno,
ainda que de nível constitucional, pudessem pôr em causa o direito comu-
nitário. É assim que no acórdão Stork, de 4 de Fevereiro de 1959 (pro-
cesso 1/58) (22), o TJCE veio a afirmar a sua posição de que não lhe com-
petia analisar a invocação da violação de princípios do direito constitucional
nacional. Deste modo, o Direito Comunitário não seria invalidado pelo
direito interno, mesmo que de origem constitucional.

Esta jurisprudência do TJCE originou uma reacção a nível interno de
vários Estados membros. Uma reacção que ficou conhecida como a Revolta
dos Tribunais Constitucionais (23). Quer o Tribunal Constitucional ita-
liano (Corte Constituzionale) (24), a 18 de Dezembro de 1973 (acórdão
Frontini, 183/73), quer o Tribunal Constitucional Federal alemão (Bun-
desverfassungsgericht), a 29 de Maio de 1974 (acórdão Solange I), decla-
raram reservar para si a tarefa de fiscalizar a compatibilidade do Direito
Comunitário face aos Direitos Fundamentais reconhecidos e garantidos
nas respectivas Constituições (25).

Esta jurisprudência dos tribunais constitucionais nacionais forçou a
uma viragem jurisprudencial por parte do TJCE.
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(20) Os acórdãos referidos, na sua maioria, poderão ser consultados em SUDRE,
Frédéric; QUELLIEN, Sabrina; RAMBION, Nicolas; SALVIEJO, Caroline — Droit Communau-
taire des Droits Fondamentaux, Droit et Justice n.º 26, Bruylant, 1999. É também possí-
vel um acesso fácil através do site http://curia.europa.eu/pt/.

(21) Cfr. acórdão Costa/ENEL, de 15 de Julho de 1964 (processo 6/64).
(22) Está aqui em causa uma decisão da Alta Autoridade da Comunidade Europeia

do Carvão e do Aço que se pretendia anular invocando os arts. 2.º e 12.º da Lei Fundamental
alemã. O TJCE afirma não lhe competir pronunciar-se sobre normas de direito interno,
mesmo que de vis constitucional (ponto 4, A) do acórdão).

(23) Cfr. ATIENZA, J. C. — La Protección…, págs. 64 e 65.
(24) Sobre a jurisprudência do Tribunal Constitucional italiano relativa a esta ques-

tão, Cfr. ZAGREBELSKY, G. — Manuale di Diritto Costituzionale, Volume Primo, UTET, 200,
págs. 129-143.

(25) Cfr. MARTINS, Patrícia Fragos — O Princípio do Primado no Direito Comuni-
tário sobre as Normas Constitucionais dos Estados-Membros, Principia, 2005, págs. 87-94.
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Receou-se, assim, que a Revolta dos Tribunais Constitucionais viesse
pôr em causa princípios-base da construção comunitária: unidade, pri-
mado, efeito directo. Neste sentido, o TJCE desenvolveu uma jurispru-
dência a favor dos Direitos Fundamentais, suavizando a sua posição ini-
cial. Serão aqui de referir quatro acórdãos, que se reputa de essenciais:
Stauder, de 12 de Novembro de 1969 (processo 29/69), International Han-
delsgesellschaft, de 17 de Dezembro de 1970 (processo 11/70), Nold, de 14
de Maio de 1974 (processo 4/73) (1974), e Hauer, de 13 de Dezembro
de 1979 (processo 44/79).

A importância do acórdão Stauder (26) é a do enquadramento da maté-
ria dos Direitos Fundamentais no âmbito do Direito Comunitário. Do que
se cura é saber se uma decisão da Comissão das Comunidades Europeias
se mostra ou não compatível com os princípios gerais de direito comuni-
tário. O TJCE pronunciou-se no sentido afirmativo. O que resulta interes-
sante neste acórdão não é a decisão em si mas a afirmação de que não existe
nenhum elemento susceptível de pôr em causa os Direitos Fundamentais
da pessoa compreendidos nos princípios gerais de Direito Comunitário
(ponto 7). A novidade desta decisão é a da afirmação de que os Direitos
Fundamentais integram os “princípios gerais do Direito Comunitário”,
cabendo ao TJCE assegurar o seu respeito. Esta decisão abre assim a juris-
prudência sobre os Direitos Fundamentais, que será desenvolvida com
base no então art. 215.º, § 2, TCEE (actual art. 288.º, § 2, TCE), que
apontava os princípios gerais comuns aos Estados Membros como base da
responsabilidade extracontratual das Comunidades.

No acórdão International Handelsgesellschaft (27), o Tribunal de Jus-
tiça é levado a pronunciar-se sobre a compatibilidade entre um regula-
mento em matéria agrícola com certos direitos ou princípios fundamentais
(liberdade de acção e disposição, liberdade económica e proporcionali-
dade), constantes da Lei Fundamental alemã. O acórdão começa por escla-
recer a questão da impossibilidade de invocação dos Direitos Fundamen-
tais consagrados em disposições nacionais, opondo-a à força jurídica dos
actos comunitários. A validade dessa invocação só poderá ter lugar ex vi

Marco Aurélio Madureira Moreira538

(26) Na base deste acórdão encontra-se uma “questão prejudicial” colocada por um
tribunal alemão (Tribunal Administrativo/Verwaltungsgericht) de Estugarda.

(27) Este acórdão tem igualmente por base uma questão a “título prejudicial” colo-
cada por um tribunal alemão (Tribunal Administrativo/Verwaltugsgericht) desta vez de
Francoforte sobre o Meno.
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do Direito Comunitário. Fica assim reafirmado o “primado” do Direito
Comunitário sobre o Direito Nacional, independentemente da sua origem
ou estalão: de nível constitucional ou infra-constitucional (ponto 3). De
seguida, o TJCE declara que o respeito dos Direitos Fundamentais se
apresenta como parte integrante dos princípios gerais de Direito Comu-
nitário, competindo-lhe garantir o seu respeito. A fonte dessa competência
vai o Tribunal de Justiça buscá-la nas tradições constitucionais comuns aos
Estados Membros (…) no quadro da estrutura e objectivos da Comunidade
(ponto 4).

No acórdão Nold (28), por sua vez, o requerente invoca a violação
de direitos fundamentais (direito de propriedade, livre exercício de activi-
dade profissional) protegidos pela Lei Fundamental alemã. O TJCE relem-
bra a sua posição de que os Direitos Fundamentais são parte integrante dos
“princípios gerais” de Direito Comunitário, com base nas “tradições cons-
titucionais comuns”, não admitindo, consequentemente, a validade de medi-
das incompatíveis com os Direitos Fundamentais reconhecidos e garanti-
dos pelas Constituições dos Estados Membros (ponto 13). A novidade
trazida por este acórdão radica no facto de o Tribunal de Justiça ter subli-
nhado que os instrumentos internacionais relativos à protecção dos Direi-
tos do Homem com os quais os Estados Membros cooperam ou aos quais
aderiram podem igualmente ser tomados como fontes ou instrumentos de
inspiração no quadro do Direito Comunitário (também ponto 13). Neste
acórdão o Tribunal de Justiça acrescenta uma segunda fonte de inspiração:
os instrumentos internacionais.

No acórdão Hauer (29), mais uma vez estão em causa direitos funda-
mentais (direito de propriedade e livre exercício de actividade económica)
reconhecidos na Constituição alemã. Desta feita a validade de um regula-
mente em matéria agrícola (vitivinícola). O TJCE relembra que a compa-
tibilidade de actos comunitários se dá unicamente por referência à ordem
jurídica comunitária (ponto 14). Recorda, de seguida, que os Direitos Fun-
damentais são parte integrante dos “princípios gerais” de Direito Comu-
nitário, com base nas tradições constitucionais comuns e em instrumentos
internacionais relativos à protecção de Direitos do Homem aos quais os Esta-
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(28) Este acórdão diz respeito a um recurso de anulação de uma decisão da Comis-
são que autorizava uma nova regulamentação mais restritiva.

(29) Trata-se, uma vez mais, de uma “questão prejudicial” colocada por um tri-
bunal alemão (Tribunal Administrativo/Verwaltungsgericht), desta vez de Neustadt an
der Weinstraβe.
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dos Membros tenham aderido (ponto 15). A novidade deste acórdão radica
na referência a um instrumento internacional em particular: a Convenção
Europeia dos Direitos do Homem (pontos 16 e seguintes). Percebe-se,
deste modo, que a referência a este instrumento de Direito europeu se
faça unicamente a partir deste acórdão, já que só após a ratificação fran-
cesa em 1974 é que todos os Estados membros das Comunidades se con-
sideram Partes dessa Convenção.

Em suma, se quisermos fazer o ponto da situação no que respeita à pro-
tecção comunitária dos Direitos Fundamentais, diríamos:

— O TJCE considera os Direitos Fundamentais como “princípios
gerais” de Direito Comunitário, cabendo-lhe assim assegurar o seu
respeito, com base no art. 220.º TCE (ex-art. 164.º TCEE), por-
quanto se encontra vinculado à interpretação e aplicação do Tra-
tado.

— Como fontes de inspiração legitimadoras da competência de garan-
tia desses direitos, o TJCE aponta as tradições constitucionais
comuns dos Estados membros e as convenções internacionais às
quais os Estados membros tenham aderido, especialmente a CEDH.

Vejamos então qual o sentido destas novas fontes dos Direitos Fun-
damentais: tradições constitucionais comuns dos Estados membros e CEDH.
Sublinhe-se, todavia, de que se trata em ambos os casos de fontes de ins-
piração e não de fontes jurídicas vinculantes (30).

Pela expressão tradições constitucionais comuns dos Estados mem-
bros o TJCE entende que os direitos garantidos pelas ordens constitucio-
nais de todos os Estados Membros, longe de aparecer como prerrogativas
absolutas, devem ser considerados, tendo em consideração a função social
dos bens e actividades protegidos (…) [sendo estes direitos] apenas regu-
larmente protegidos sob reserva de limitações previstas em função do
interesse público comunitário (31).

Contudo, a jurisdição comunitária não procura a convergência, consenso
ou predomínio de soluções constitucionais a todo o custo, antes irá proceder
a um juízo de valor de modo a facilitar a recepção de princípios e valo-
res no Direito Comunitário. A sua lógica não é a dos direitos nacionais mas,

Marco Aurélio Madureira Moreira540

(30) ATIENZA, J. C. — La Protección…, pág. 31.
(31) Acórdão Nold, ponto 14.
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ao invés, a do funcionamento e necessidades específicas do Direito Comu-
nitário. Daí que a matéria dos Direitos Fundamentais seja vista essencial-
mente no quadro da estrutura e objectivos das Comunidades. O TJCE tem
em consideração as soluções nacionais transponíveis para o Direito Comu-
nitário em razão da sua utilidade e contributo para a efectivação do Direito
Comunitário (32).

Existe, pois, uma espécie de “incorporação selectiva” em função do
interesse comunitário. Isto é, essa incorporação dá-se desde que não viole
a autonomia do ordenamento jurídico comunitário, nele compreendidos os
princípios do primado e do efeito directo.

Deste modo, diversos direitos processuais e liberdades fundamentais
acabaram por se expandir no espaço jurídico comunitário graças à cir-
cunstância de ter sido adoptados pelo TJCE como parte integrante dos
“princípios gerais” do direito comunitário. Exemplo disso são o direito ao
livre exercício de actividade económica e, sobretudo, a segurança jurídica.

A CEDH reveste-se, pois, de particular relevância, e não apenas por
ser frequentemente invocada na jurisprudência do TJCE, designadamente
com o objectivo de clarificar o sentido de um direito concretamente invo-
cado. Esta prática de interpretação dos direitos pelo recurso à jurispru-
dência do TEDH é hoje comum (33). A importância crescente da CEDH foi
tal que alguns autores sublinham que a mesma se apresenta cada vez mais
como uma verdadeira carta constitucional europeia e eixo privilegiado
da construção de uma Europa unida e democrática (34).

Importa agora referenciar o acolhimento que a jurisprudência do TJCE
veio a granjear a nível dos Tribunais Constitucionais.

O Tribunal Constitucional Federal Alemão considerou a 22 de Outubro
de 1986 (Acórdão Solange II) que desde que o TJCE pudesse assegurar uma
protecção dos Direitos Fundamentais substancialmente equivalente à da Lei
Fundamental este não exerceria a respectiva jurisdição quanto à compatibili-
dade do Direito Comunitário face ao Direito Constitucional alemão (35). Idên-
tica posição foi assumida em Itália pelo Tribunal Constitucional.
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(32) Cfr. ATIENZA, J. C. — La Protección…, págs. 67 e 68.
(33) Cfr. ATIENZA, J. C. — La Protección…, págs. 68-72.
(34) CABRILLAC, R.; FRISON-ROCHE, M.-A.; REVET, T. — Droits et Libertés Fonda-

mentaux, pág. 39.
(35) Cfr. VANDERSANDEN, Georges — Droit de l’Union Européenne: Aspects Insti-

tutionnels, vol. 2, P.U.B., 2006 págs. 50 e 51.
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Isto significa que o TJCE conseguiu contornar a revolta dos tribunais
que se vinha verificando a nível de alguns Estados Membros, sem que
para isso fosse forçado a recuar nos princípios estruturantes da construção
comunitária como comunidade jurídica autónoma (primado, efeito directo).
Mas isso significa, ainda, que a nível interno os Estados se encontram
atentos quanto ao grau de protecção ofertado pelo TJCE e o legislador
comunitário.

Fica assim demonstrada uma certa prudência quanto à tutela exer-
cida pelo TJCE. Esta por ser casuística pode gerar problemas, designada-
mente caso o TJCE decida verificar a compatibilidade dos actos comuni-
tários face aos Direitos Fundamentais. Estes últimos, muitas vezes, resultam
reconhecidos pelo recurso a princípios demasiado gerais.

Esta situação pode originar um certo clima de insegurança jurídica,
posto que assenta em critérios demasiado vagos.

No sentido de resolver esta questão, surgiram duas propostas. Uma
defende a adesão das Comunidades à Convenção Europeia para a Salva-
guarda dos Direitos e Liberdades Fundamentais. A outra aponta para a
criação de um instrumento jurídico específico: a institucionalização de um
catálogo dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

A primeira proposta a tomar corpo foi a de adesão da Comunidade
Europeia à CEDH. Em Janeiro de 1994, o Parlamento Europeu pronun-
ciou-se a favor dessa adesão. Em Abril desse mesmo ano, o Conselho
decidiu pedir um parecer ao TJCE, nos termos do art. 228.º, n.º 6, do TCE,
actual art. 300.º, n.º 6. O Tribunal pronunciou-se através do Parecer 2/94 (36)
em 28 de Março de 1996.

Nesse parecer o TJCE faz apelo ao princípio das “competências de atri-
buição” (37) (ponto 3) face ao mecanismo de revisão simplificada do Tra-
tado (38) (ponto 4). Mas tendo em consideração o significado particular da
CEDH, no âmbito do sistema comunitário de protecção dos Direitos Fun-
damentais (ponto 5), acaba por se pronunciar negativamente quanto ao
projecto de adesão. Aí se esclarece que no estado actual do direito comu-
nitário, a Comunidade não tem competência para aderir à CEDH (…), [não
existindo] nenhuma disposição do tratado que confira às instituições comu-

Marco Aurélio Madureira Moreira542

(36) Para maior desenvolvimento, cfr. ATIENZA, J. C. — La Protección…, págs. 106-110.
(37) Constante do actual art. 5.º do TUE e do art. 5.º, § 1, TCE.
(38) Actual art. 308.º TCE.
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nitárias, de maneira geral, o poder de editar regras em matéria de direi-
tos humanos ou de concluir convenções internacionais neste domínio
(ponto 6). Declarou, por último, não ser possível a utilização do meca-
nismo de revisão simplificada do tratado, já que este se revestiria de uma
envergadura constitucional, implicando uma modificação substancial (…),
cujas implicações institucionais seriam igualmente fundamentais tanto
para a Comunidade como para os Estados membros.

O projecto da adesão das Comunidades Europeias à CEDU foi aban-
donado. Mas não a ideia. Esta continua a fazer caminho… Contudo, tendo
em consideração o parecer do TJCE, procura-se de momento uma res-
posta a esta questão incorporando-a nos Tratados. Esta segunda proposta,
que passa pela institucionalização nos Tratados de um catálogo de Direi-
tos Fundamentais irá também fazer o seu caminho…, mas de igual modo
quedará aquém das expectativas.

Assim, para além de múltiplas declarações favoráveis à protecção dos
Direitos Fundamentais no âmbito comunitário, as grandes implicações
desta jurisprudência do TJCE far-se-á sentir nos Tratados.

V — DIREITOS FUNDAMENTAIS NOS TRATADOS

Os Tratados impõem-se como acto constitutivo do ordenamento jurí-
dico comunitário. Como pedra fundamental do Direito Comunitário, os
Tratados não podem ficar alheios à jurisprudência do TJCE. De igual
modo, o legislador comunitário tem em consideração a crescente preocu-
pação comunitária quanto à protecção dos Direitos Fundamentais. Pro-
gressivamente o legislador comunitário acabou por verter a jurisprudência
do TJCE relativa à protecção dos Direitos Fundamentais nas disposições dos
Tratados. Mas não se quedou só por isso. Começou desde logo a introdu-
zir o que hoje são os traços essenciais da protecção comunitária dos Direi-
tos Fundamentais. Não se ficou pelo mero respeito, antes procurou consagrar
a protecção desses direitos nos Tratados. Assim, com o decorrer das diver-
sas revisões sofridas pelos Tratados, os Direitos Fundamentais impuse-
ram-se como vocação da União Europeia, estando como tal presentes em
vários aspectos da vida comunitária.

Este processo em favor de uma crescente protecção comunitária dos
Direitos Fundamentais é gradual. Neste particular, adquire especial relevância
o contexto e sentido das duas posições referenciadas na parte final do
Capítulo IV. Cumpre relembrá-las: uma que advoga a adesão das Comu-
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nidades Europeias à CEDH e outra que defende como solução ideal a ins-
titucionalização de um catálogo de Direitos Fundamentais.

A par destas duas posições existe uma terceira que advoga uma con-
sagração “mista” das duas posições acima referenciadas. Esta terceira
via, porém, corre o risco de ser criticada por lançar o caos quer no sis-
tema das garantias de Direitos Fundamentais quer por originar uma pro-
tecção excessiva desses mesmos direitos em detrimento do interesse
comunitário. Em termos breves, por gerar uma protecção por defeito ou
uma protecção por excesso. Deste modo, se por um lado não se mostra
aconselhável uma fragmentação garantística desses mesmos direitos,
com a jurisdição do Luxemburgo e a de Estrasburgo a gladiarem-se
quanto aos termos exactos de uma tal protecção, do outro não resulta
igualmente aconselhável que se produza uma paralisação das institui-
ções comunitárias e, no limite, do próprio processo de aprofundamento
e integração comunitários.

O caminho que se tem tentado percorrer aponta quer para a consa-
gração de um catálogo de Direitos Fundamentais quer para a adesão das
Comunidades à CHDH. Recentemente, porém, os adeptos da terceira via
têm ganhado terreno (39), explorando quer a solução da consagração de um
catálogo quer a solução da adesão à CEDH. Uma terceira via que poderá
parecer vantajosa, desde que se tenha em consideração as suas diferentes
implicações na estrutura comunitária (40). Estas, por sua vez, impõem uma
transformação relevante no processo de integração comunitário, dotando-o
de uma particular natureza constitucional.

Vejamos agora o caminho percorrido pelo legislador comunitário no
que diz respeito à protecção dos Direitos Fundamentais no texto dos
Tratados (41).

Marco Aurélio Madureira Moreira544

(39) Os dois últimos projectos têm sido exemplo disso: Tratado que consagra uma
Constituição para a Europa e Tratado de Lisboa. Cfr. http://european-convention.eu.int/
/docs/meetings/4-PT.pdf.

(40) Cfr. MOREIRA, Vital — Congresso Portugal e o Futuro da Europa, disponível
on-line in http://www.ieei.pt/post.php?post=284. Cfr., ainda, COSTA, Jean Paul — La Con-
vention Européenne des Droits de l’Homme, la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union
Européenne et la Problématique de l’adhésion de l’Union Européenne à la Convention, Euro-
pean University Institute Working Paper LAW n.º 2004/5, também disponível on-line in
http://www.iue.it/PUB/law04-5.pdf.

(41) Cfr. SORIANO, Mercedes Candela; CHENEVIERE, Cédric — «Le Législateur et les
Droits de l’Homme», in SORIANO, Mercedes Candela — Les Droits de l’Homme dans les
Politiques de l’Union Européenne, Larcier, 2006. págs. 25-62.
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O Acto Único Europeu (1986) estabeleceu no seu Preâmbulo o com-
promisso dos Estados membros em promover a democracia, com base nos
direitos fundamentais reconhecidos nas constituições e legislações dos
Estados-membros, na Convenção para a Salvaguarda dos Direitos do
Homem e das Liberdades Fundamentais e na Carta Social Europeia,
nomeadamente a liberdade, a igualdade e a justiça social. Trata-se da
primeira referência ao empenho na promoção dos Direitos Fundamentais
a ser adoptado pelas instituições comunitárias.

O Tratado de Maastricht (1992) introduziu uma nova arquitectura
das instituições comunitárias, passando pela criação da União Europeia.

A nível dos Direitos Fundamentais, a grande inovação foi a consa-
gração da jurisprudência do TJCE no art. F, n.º 2, TUE, estabelecendo-se
a vinculação da União Europeia aos direitos fundamentais tal como resul-
tam garantidos na CEDH (…) e em conformidade com as tradições cons-
titucionais comuns dos Estados membros, que se constituem como princí-
pios gerais de direito comunitário. Esta disposição, porém, acabou por
não granjear o impacto desejado, sobretudo a nível da garantia dos direi-
tos implicados.

O art. L, incorporado nas disposições finais do Tratado de Maastricht,
determinava a competência do TJCE. Mas aí apenas se admitia a compe-
tência do TJCE quanto às disposições relativas à revisão dos Tratados
Comunitários. Quanto às convenções previstas no art. K 3, a competência
do TJCE apenas se verificaria desde que resultasse expressa. A mesma
solução era determinada quanto às matérias previstas nos arts. L a S. Dito
de outro modo, o Tratado de Maastricht consagrava a vinculação da União
Europeia aos Direitos Fundamentais mas não previa quanto ao TJCE uma
competência específica de garante dos Direitos Fundamentais no quadro do
Direito da União.

Tratava-se, pois, de uma situação bizarra. Quer dizer, existia pela
primeira vez uma disposição nos Tratados que consagrava a jurisprudên-
cia comunitária relativa aos Direitos Fundamentais mas não era possível
invocar a violação desses direitos perante o TJCE, posto que de acordo com
o TUE este não tinha competência para tal. Uma situação tanto ou mais
bizarra se pensarmos que o legislador comunitário consagrara no art. F,
n.º 2, a jurisprudência comunitária, mas não reconhecia, paradoxalmente,
a competência do tribunal que estava na sua origem.

Um outro contributo importante do Tratado de Maastricht assentou
na consagração da Cidadania da União que englobava todo um conjunto de
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direitos (Parte II): liberdade de circulação, direito de voto passivo e activo
nas eleições europeias e municipais, protecção diplomática e direito de
petição exercido face ao Parlamento Europeu ou ao Mediador.

Um outro aspecto a salientar no Tratado de Maastricht é o de ter
estabelecido a garantia e respeito pelos Direitos Fundamentais como algo
de transversal aos diversos pilares. A nível da política externa e de segu-
rança comuns (PESC), a garantia e respeito dos Direitos do Homem e das
liberdades fundamentais impôs-se como um dos seus objectivos (art. J.1,
n.º 2). De igual modo, a nível da justiça e dos assuntos internos (JAI), afir-
mou-se que os respectivos objectivos respeitariam o conjunto de direitos e
liberdades reconhecidos no âmbito da Convenção Europeia para a Sal-
vaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH).

Com o Tratado de Amesterdão (1997) os Direitos Fundamentais
passam a ser inteligidos como um valor fundamental da União Europeia.
A violação grave e persistente desses direitos passaria a ser verificada
pelo Conselho (art. 7.º TUE). Este poderia tomar medidas que poderiam ir
até à suspensão de direitos inscritos no Tratado, incluindo o direito de voto.

Este mecanismo funcionou em 2000 quando o partido de extrema-
direita de Joerg Haider (Freiheitliche Partei Österreichs — FPÖ), na Áus-
tria, chegou ao poder através de uma coligação. As sanções então decre-
tadas, embora de natureza essencialmente “técnica”, demonstraram o
empenhamento das instituições comunitárias na defesa dos Direitos Fun-
damentais (42).

O art. 46.º TUE (ex-artigo L) é reformulado, estendendo-se agora a
competência do TJCE quanto ao art. 6.º, n.º 2, TUE (ex-artigo F, n.º 2).

Com o Tratado de Amesterdão os Direitos Fundamentais transforma-
ram-se em verdadeiros princípios objectivos do Direito Comunitário, passando
a sua garantia e respeito a ser condição formal de adesão à União Europeia.
É a incorporação no tratado dos chamados critérios de Copenhaga (43).

O Tratado de Amesterdão constituiu assim um importante reforço no
empenhamento da União no desenvolvimento de um sistema de protec-
ção comunitária dos Direitos Fundamentais.
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(42) Cfr. D’ESTMAËL, Tanguy de Wilde — «Les Sanctions contre l’Autriche. Motifs,
Objectifs, Issues», in Critique Internationale, n.º 8, Juillet 2000, págs. 6-12.

(43) Que resultam do Conselho Europeu de Copenhaga realizado em Julho de 1993.
Dizem respeito aos requisitos necessários de adesão à União Europeia, entre os quais se deve
destacar, no plano político, o respeito pelos Direitos Fundamentais.
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O Tratado de Nice (2000) reformulou o art. 7.º TUE, introduzindo-lhe
um novo n.º 1 que acabou por institucionalizar um mecanismo de pre-
venção, mecanismo esse que permitirá doravante ao Conselho constatar
a existência de um risco manifesto de violação grave e persistente por
parte de um Estado membro dos Direitos Fundamentais dos seus conci-
dadãos. Após esta constatação de risco grave e persistente de violação de
Direitos Fundamentais, o Conselho poderá dirigir a esse Estado reco-
mendações no sentido de afastar ou minorar esse risco. Trata-se, por
conseguinte, da institucionalização de um mecanismo preventivo, e não
meramente reactivo, como ocorria até aí, de acordo com as disposições
constantes do Tratado de Amesterdão. A União passará a contar, a par-
tir do Tratado de Nice, com dois mecanismos de garantia e defesa dos
Direitos Fundamentais: um “preventivo” e o outro “reactivo”. Um que
poderá ser utilizado “ex-ante”, isto é, antes que se verifique o risco ou
perigo de violação de direitos. O outro a ser utilizado “ex-post”, ou seja,
caso essa violação efectivamente ocorra.

Um mecanismo preventivo introduzido, em larga medida, em resposta
às críticas que a ordenação de sanções contra Áustria havia suscitado, e,
designadamente, a circunstância de colidir com os princípios da liberdade
democrática. Na verdade, a ascensão ao poder de um partido de extrema-
direita não se traduz necessariamente na violação “persistente” e “grave”
de Direitos Fundamentais (44).

O aspecto mais inovador em Nice traduziu-se, porém, na aprovação de
uma Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia (45). Uma carta que
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(44) Cfr., a este respeito, a interessante audição de Ludwig Adamowich que retrata,
de um lado, os receios de violação de Direitos Fundamentais na Áustria, mas, do outro, reco-
nhece o papel do Tribunal Constitucional austríaco como defensor efectivo desses direitos
e liberdades fundamentais. A audição de Adamowich encontra-se disponível on-line in
http://www.senat.fr/europe/r26042000.html#toc1.

(45) Para uma análise mais aprofundada da Carta dos Direitos Fundamentais da EU
recomenda-se a leitura de três interessantes estudos: 1) LEÃO, Anabela Costa — «A Carta
dos Direitos Fundamentais da União Europeia», in Revista da Faculdade de Direito da Uni-
versidade do Porto Coimbra Editora, Ano III, 2006, págs. 41-76; 2) SOARES, António
Goucha — A Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia: a Protecção dos Direi-
tos Fundamentais no Ordenamento Comunitário, Coimbra Editora, 2002; 3) GORJÃO-HEN-
RIQUES, Miguel; MOREIRA, Vital; CANOTILHO, José Joaquim Gomes; RAMOS, Rui Manuel
Moura; ANDRADE, José Carlos Vieira de; RIQUITO, Ana Luísa; VENTURA, Catarina Sampaio
— Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, Coimbra Editora, 2001. O texto
integral da Carta pode ver-se em http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf e
as anotações da Convenção em http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_pt.pdf
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incorpora um catálogo bastante completo de direitos fundamentais de dife-
rente natureza: direitos civis, políticos, económicos e sociais.

A ideia rectora era dotar a União Europeia do seu próprio catálogo de
Direitos Fundamentais. Contudo, a aprovação da carta ficou aquém do
objectivo esperado. Permaneceu com um compromisso político e não como
um texto juridicamente vinculante. Com base nessa carta, os cidadãos da
União Europeia não podem recorrer para as instituições comunitárias,
designadamente as jurisdicionais, invocando em concreto a violação dos seus
direitos e liberdades fundamentais.

Isto não quer dizer, todavia, que a Carta seja um texto inútil. Trata-se
antes de um declaração de princípios. Só nessa qualidade a Carta pode ser
invocada. E, designadamente, é isso o que tem ocorrido, já que o TJCE tem
recorrido frequentemente a esta, embora como soft law, isto é, como
“direito dispositivo”, juridicamente não vinculante, invocando as respecti-
vas disposições a título interpretativo. E enquanto soft law a Carta de
Direitos Fundamentais tem vindo a impor-se como fonte de inspiração
não apenas para o juiz comunitário, mas também para o legislador.

Apesar de não ser dotada de força jurídica vinculante, a Carta de
Direitos Fundamentais representa o primeiro catálogo de direitos funda-
mentais da União Europeia. A sua força simbólica não é despicienda. Um
simbolismo que resultou reforçado pela declaração conjunta dos presiden-
tes do Conselho, do Parlamento e da Comissão, em 7 de Dezembro de 2000,
em Nice.

Mas a Carta foi também objecto de críticas. Apesar das vantagens
reconhecidas de reforço da certeza e segurança jurídicas, são recorrentes
algumas críticas, receando-se que a mesma possa cristalizar ou petrificar
a acção do TJCE que se tem revelado fundamental no processo de desen-
volvimento da protecção comunitária dos Direitos Fundamentais.

Uma outra crítica, não especificamente dirigida face à Carta, englo-
bando antes todo o processo de criação de instrumentos jurídicos de pro-
tecção dos Direitos Fundamentais, tem a ver com a afirmação da necessi-
dade de uma política activa quanto aos Direitos Fundamentais nos seus
variados níveis, desde o plano institucional ao plano de acção, passando pela
gestão dos recursos básicos. Neste sentido, tem-se criticado os recursos
utilizados na realização de um documento, mais um dir-se-ia, que consti-
tuiu em si mesmo uma mera síntese de instrumentos já existentes.

Um último aspecto apontado é o do risco de conflitos entre o Tribu-
nal do Luxemburgo e o Tribunal de Estrasburgo, já que os Estados mem-
bros das Comunidades são igualmente membros do Conselho da Europa,
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estando como tal vinculados à CEDH. Esta situação pode gerar problemas
no caso de situações idênticas, apreciadas por diferentes jurisdições, pode-
rem aportar em soluções díspares consoante o tribunal em que tenham
interposto o recurso.

Estas críticas, todavia, não toldam o enorme valor simbólico da Carta
e a possibilidade de que esta venha a originar uma substancial transformação
na integração comunitária.

O Tratado de Nice traduziu-se ainda num contributo não negligen-
ciável na acção exterior da Comunidade. A sua actuação contribuiu para
o objectivo geral de desenvolvimento e consolidação da democracia e do
Estado de direito, bem como no respeito dos direitos do homem e das
liberdades fundamentais (arts. 177.º, n.º 2, e 181.º-A, n.º 1, § 2, TCE).
Assim, não é só a nível interno que os Direitos Fundamentais resultam
protegidos. A nível da acção externa da União há também uma promoção
dos Direitos Fundamentais. Na prática, no domínio da cooperação, incluindo
a cooperação económica e financeira, é incluída uma cláusula de condi-
cionalidade política, designada frequentemente de cláusula dos Direitos do
Homem (46), que permitirá suspender ou mesmo pôr termo às acções de coo-
peração em caso de violações graves e massivas dos Direitos Fundamen-
tais (47). Numa palavra, uma cláusula que projecta o empenho da União
Europeia na promoção dos Direitos Fundamentais não apenas no interior
das suas fronteiras mas também extra muros (48).

O Tratado de Lisboa, se chegar a ser ratificado por todos os Estados
membros, e, consequentemente, entrar em vigor, atribuirá força vinculativa
à Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, estabelecendo ao
mesmo tempo o empenho da União Europeia de adesão à CEDH. Encon-
tra-se assim consagrada a terceira via de que se falava: a adesão à CEDH
e o catálogo de Direitos Fundamentais.

Esta terceira via resulta claramente consagrada no art. 6.º TUE. Aí se
refere a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (n.º 1, § 1) e
o empenho da adesão à CEDH (n.º 2). Naturalmente que uma tal adesão
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(46) Cfr., a este respeito, CACCAMISI, Dominique — «La Conditionnalité Politique dans
les Relations de Coopérations au développement de la Communauté Européenne», in Anna-
les de Droit de Louvain, vol. 65, n.os 3-4, 2005, págs. 285-353.

(47) Cfr. ERGEC, Russen — Protection Européenne et Internationale des Droits de
l’Homme, 2e édition, Bruylant, 2006, págs. 90-91.

(48) Cfr. ATIENZA, J. C. — La Protección…, págs. 85-94.
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não depende unicamente da União Europeia, mas também do Conselho
da Europa.

As soluções aí consagradas não são totalmente originais, já que figu-
ravam no Tratado que Estabelece uma Constituição para a Europa (49),
abortado pelos não’s francês e holandês.

Interessante será ainda reconhecer que no Tratado de Lisboa a União,
através da sua acção externa, se compromete em promover a democracia,
o Estado de Direito, a universalidade e indivisibilidade dos direitos do
Homem e das liberdades fundamentais, o respeito pela dignidade humana,
os princípios da igualdade e solidariedade e o respeito pelos princípios da
Carta das Nações Unidas (art. 21.º)

VI — PROTECÇÃO COMUNITÁRIA E PROTECÇÃO EURO-
PEIA

Neste capítulo procurar-se-á abordar as relações que se estabelece-
ram ao longo do tempo entre estes dois sistemas regionais (50). A parti-
cularidade é a de que todos os membros das Comunidades são ao mesmo
tempo membros do Conselho da Europa.

Quando o TJCE começou a trilhar o seu caminho na direcção de uma
protecção dos Direitos Fundamentais a nível comunitário, a verdade é que
os Estados se encontravam quase todos vinculados pela CEDH. Isso não
apaziguou as preocupações com a protecção dos Direitos Fundamentais. Na
realidade, constituindo as Comunidades uma comunidade de direito autónoma,
as suas instituições não se encontrariam por esse facto submetidas ao con-
trole de uma instituição perante a qual não existia uma vinculação formal.

Idêntico entendimento teve o TEDH (51), que inicialmente adoptou
uma interpretação conhecida por teoria da auto-contenção. Considerava o
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(49) A respeito do tratamento dado ao campo dos Direitos Fundamentais no Tra-
tado que Estabelece uma Constituição para a Europa, cfr. DUARTE, Maria Luísa — União
Europeia e Direitos Fundamentais, págs. 174-188.

(50) Para uma análise mais aprofundada, cfr. JACQUÉ, Jean Paul — «The Convention
and the European Communities», in MACDONALD, R. St J.; MATSCHER, F.; PETZOLD, H. —
The European System for the Protection of Human Rights e também ATIENZA, J. C. — La
Protección…, págs. 99-117.

(51) Os acórdãos do TEDH, a que se faz referência, podem ser consultados através
da site http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en.
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TEDH que as Comunidades gozavam de uma certa imunidade de jurisdi-
ção e, assim, queixas directamente dirigidas contra instituições comunitá-
rias seriam indeferidas ratione personae. Esta teoria não significou, porém,
que o TEDH não pudesse exercer nenhum tipo de protecção. Na verdade,
o TEDH considerou-se competente para avaliar os actos nacionais de apli-
cação do direito comunitário. A transferência de competências para as ins-
tituições comunitárias não desvincularia os Estados do cumprimento das suas
obrigações. Tratou-se, bem vistas as coisas, de um período inicial, no qual
o TEDH procurou agir de forma muito cautelosa.

Esta relação sofreu, todavia, alterações, de acordo com a perspectiva
com que se abordam os respectivos acórdãos, designadamente, a título
exemplificativo, no caso Matthews c. Reino Unido, de 18 de Fevereiro
de 1999 (queixa n.º 24833/94). Na base deste acórdão encontrava-se o
anexo II do Acto de 1976, que determinava eleições directas para o Par-
lamento Europeu, sem incluir, no entanto, na sua estatuição, o território de
Gibraltar. Ou seja, os habitantes de Gibraltar não teriam assim possibilidade
de exercer o seu direito de voto. Foi essa a resposta que obteve a Sra.
Matthews quando procurou inscrever-se nas listas eleitorais. Não se con-
formando com a impossibilidade do não exercício do seu direito de voto,
e alegando, em concreto, a violação do art. 3.º do Protocolo I e do art. 14.º
da Convenção, a Sra. Matthews apresentou queixa junto da Comissão dos
Direitos do Homem (52), que aceitou o recurso, fazendo-o subir ao TEDH.

Apesar das alegações do Reino Unido, de que não existia violação de
direitos, em virtude da não aplicação do sufrágio universal em Gibral-
tar (53), o TEDH considerou, no entanto, que tratando-se o Parlamento
Europeu de uma assembleia, nos termos e para os efeitos do disposto no
art. 3.º do Protocolo I, a exclusão do território de Gibraltar e dos seus
habitantes do exercício do direito de voto se configurava como uma vio-
lação dessa disposição.

Por via deste acórdão, quedou estabelecido um princípio de respon-
sabilidade internacional colectiva dos Estados membros por actos das
instituições comunitárias. Não obstante, esta jurisprudência, e o princípio
que gerou, não se mostraram isentos de alguns problemas. E, designada-
mente, por levantar mais uma vez a questão da adesão forçada das insti-
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(52) Actualmente esse órgão não existe. As queixas são assim entregues directa-
mente ao Tribunal.

(53) Decisão 76/787 do Conselho de 20 de Abril de 1976.

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



tuições comunitárias à CEDH. Seria então possível aos particulares contestar
actos comunitários, mas não seria já possível que as instituições comuni-
tárias se pudessem defender de modo adequado. Uma situação que se
reputa de não desejável, uma vez que não permite uma defesa efectiva
das instituições comunitárias junto do TEDH. Uma situação problemática,
pois como relembra o TEDH, no caso Matthews c. Reino Unido, os direi-
tos consagrados não devem ser tidos por absolutos, antes sujeitos a deter-
minadas restrições (ponto 63).

Mais recentemente um outro acórdão parece permitir ao TEDH ir um
pouco mais longe. Com efeito, no acórdão Bosphorous c. Irlanda (54),
de 30 de Junho de 2005 (queixa n.º 45036/98), embora o TEDH se tenha
pronunciado pela não violação do art. 1.º do Protocolo I (direito de pro-
priedade), estabeleceu, contudo, uma reflexão interessante.

Um primeiro aspecto prende-se com o argumento do governo irlandês
quanto à competência de jurisdição. Afirmou aquele que a acção não deve-
ria ter sido interposta junto do TEDH, mas antes junto do TJCE. O Tribunal
de Estrasburgo, todavia, recusou o argumento.

Um segundo aspecto é o de o Tribunal de Estrasburgo ter conside-
rado que a protecção dos Direitos Fundamentais ofertada pelo TJCE
seria equivalente à estabelecida na CEDH. Deste modo, o TEDH afirmou
existir “no caso” uma presunção iuris tantum. Uma presunção de que
os Estados membros ao aplicar o direito comunitário estariam, do mesmo
passo, a respeitar a Convenção Europeia. Mas isso não significava qual-
quer abdicação ou renúncia da sua competência de salvaguarda e garan-
tia dos Direitos Fundamentais nos termos da Convenção. Uma situação
que deveria ser apreciada in concreto de acordo com as circunstâncias “do
caso”.
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(54) Na base deste acórdão encontra-se uma queixa (n.º 4503/98) dirigida contra a
Irlanda pela sociedade turca Bosphorus Hava Yollari Turizm, que alegava em concreto a vio-
lação dos direitos de propriedade privada garantidos pelo art. 1.º, Protocolo I. A sociedade
turca tinha fretado uma aeronave a uma sociedade da ex-República Federativa da Jugoslávia
(Sérvia e Montenegro), que acabou por ser apreendida em Dublin, em aplicação do art. 8.º
do Regulamento CEE 990/93, que transpunha, por sua vez, para o ordenamento jurídico
comunitário, a Resolução do Conselho de Segurança n.º 820 (1993), de 17 de Abril, reso-
lução essa que previa a apreensão de aeronaves de pessoas ou sociedades da República Fede-
rativa da Jugoslávia. Cfr., nomeadamente, pontos 72-99, 147-165. Para uma análise mais
aprofundada, cfr. CIAMPI, Annalisa — «L’Union Européenne et le Respect des Droits
de l’Homme dans la Mise em Oevre des Sactions devant la Cour Européenne des Droits
de l’Homme», in Revue Général de Droit Public, vol. 110, n.º 1, 2006, págs. 85-116.
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Um último aspecto diz respeito à metodologia de análise. O TEDH
verifica se a norma comunitária contém ou não uma “margem de apre-
ciação” em favor do Estado. Mas, na verdade, se o TEDH pode verificar
a compatibilidade da medida concretamente tomada pelo Estado face à
CEDH, então, em rigor, não estaríamos mais em presença de um acto
comunitário, mas de um acto praticado por um Estado que teria de estar
em conformidade com a CEDH. No caso de não existir “margem de apre-
ciação” a favor do Estado, o TEDH só não se pronunciaria se na hipótese
o direito comunitário pudesse ofertar uma protecção aos indivíduos lesa-
dos equivalente à garantida pela CEDH.

Em face desta jurisprudência, há quem afirme que o TEDH se tem
vindo a impor como um tribunal constitucional da União Europeia. Toda-
via, esta não é uma questão pacífica. Pelo contrário, está longe de ser
consensual.

Ao nível dos tribunais nacionais, essa situação, pela falta de clareza,
acabou por gerar alguns problemas de coordenação. É nestes que recai
em primeira linha a necessidade de dirimir o conflito triangular (55). Os tri-
bunais nacionais encontrar-se-iam, pois, na contingência de ter de aplicar
direitos de diferente proveniência: o seu próprio direito, o direito comunitário
e a CEDH. Uma situação potencialmente conflitiva, geradora de relações
de tensão, e que poderá pôr em risco a protecção efectiva dos Direitos
Fundamentais.

Uma situação que seria amplamente atenuada se o direito da União
Europeia se encontrasse submetido ao controlo do TEDH. Existem hoje ins-
trumentos que tornam essa situação possível e desejável. Não obstante,
em ambos os casos, deparam-se-nos dificuldades. E, antes de mais, as
derivadas da não adesão da União enquanto tal à CEDH. O Tratado de Lis-
boa e o Protocolo n.º 14 prevêem hoje essa adesão (56).

O Tratado de Lisboa autoriza a União Europeia a aderir à CEDH. Essa
adesão tornará irrelevantes as objecções levantadas pelo TJCE no seu pare-
cer 2/94 (art. 6.º, n.º 2). O Tratado, todavia, depois do não irlandês, experi-
menta hoje algumas dificuldades no processo da respectiva ratificação.

O Protocolo n.º 14 veio introduzir (art. 17.º) um n.º 2 ao art. 59.º da
CEDH com o seguinte texto: a União Europeia pode aderir à presente
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(55) Sobre os problemas do diálogo entre jurisdições, cfr. DUARTE, Maria Luísa
— União Europeia e Direitos Fundamentais, AAFDL, 2006, págs. 398-405.

(56) Cfr. http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/194.htm.
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Convenção. Porém, tal como o Tratado de Lisboa, este não entrou ainda
em vigor, faltando-lhe uma última ratificação: a da República Federativa
da Rússia.

VII — CONSTITUCIONALISMO EUROPEU

O constitucionalismo enquanto sistema político-jurídico triunfou nas
suas mais variadas formas e continua a dominar o espectro internacional.
De igual modo, nas Comunidades o tema do constitucionalismo (57)
força-nos a questionar e a repensar o processo actual de construção euro-
peia. O próprio TJCE não se tem coibido de referir os Tratados como
carta constitucional de uma Comunidade de Direito (58).

Quais, pois, as principais questões que se levantam a este respeito?
Existe, na realidade, uma “constituição material europeia” (59)? Estará a
União Europeia dotada de um Bill of Rights (60)? Ou será, ao invés, o tão
anunciado constitucionalismo da Comunidade de Direito europeu apenas
um formalismo?

Autores há que referem a existência de um ius comune constitucional
da União Europeia, o ius comune constitutionale europeum (Bayrenth e
Häberle (61)). Umas vezes relevam os princípios e valores comuns aos
vários Estados membros da União Europeia, outras vezes preferem subli-
nhar a existência de um núcleo de natureza constitucional, sem chegar,
todavia, a afirmar que estes se integram numa “constituição material da
União Europeia” (62).

(57) Cfr., para maior desenvolvimento, WEILER, J. H. H. — The Constitution of
Europe Cambridge University Press, 1999.

(58) Parecer 1/91 de 14 de Dezembro de 1991, ponto 21.
(59) Sobre esta questão, cfr. ATIENZA, J. C. — La Protección…, págs. 495-548, bem

como SERRA, Francesc de Carreras — «Por una Constitución Europea», in LUÑO, António-
-Enrique Pérez — Derechos Humanos y Constitucionalismo ante el Tercer Milenio, Mar-
cial Pons, 1996, págs. 225-254.

(60) Cfr. GUZZETTA, Giovanni — «Garanzia Multilivello dei Diritti e Dialogo tra le
Corti nella Prospettiva di un Bill of Rights Europeo», in D’ATENA, Antonio; GROSSI, Pier-
francesco — Tutela dei Diritti Fondamentali e Constitucionalismo Multivello: tra Europa
e Stati Nazionali, págs 155-168.

(61) Cfr. HÄBERLE, Peter — «Derecho Constitucional Común Europeo», in LUÑO,
António-Enrique Pérez — Derechos Humanos y Constitucionalismo…, págs. 187-223.

(62) LUÑO, António-Enrique Pérez — Derechos Humanos, Estado de Derecho y
Constitucion, 8.ª edición, Tecnos, 2003, págs. 593 ss.
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Se tivermos em consideração o disposto no art. 16.º da Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, frequentemente apontado como
núcleo essencial do conceito “ideal” de constituição, então, certamente, o
constitucionalismo europeu poderá encontrar-se já implantado no “core” ou
“núcleo duro” das Comunidades.

Mas perguntar-se-á: será que uma mera organização política, dotada
de um sistema de protecção dos direitos e liberdades fundamentais se mos-
tra suficiente como base de afirmação do “constitucionalismo europeu”? Jul-
gamos que não. Esses elementos apresentam-se como requisitos “necessá-
rios”, mas não “suficientes”. O constitucionalismo não pode apresentar-se
como uma mera realidade jurídica e/ou política. Para se realizar plenamente
tem de ser uma realidade social e cultural. Deve brotar da sociedade que
organiza um sistema político e um sistema jurídico.

Será então que existe um constitucionalismo europeu?
Julgo ser ainda cedo para obter uma resposta afirmativa. De facto, o

que existe é um conjunto de valores e princípios de natureza constitucio-
nal, mas que permanecem ainda fragmentários e dispersos.

É verdade que nos últimos tempos temos vindo a assistir a um pro-
cesso crescente de constitucionalização (63) do ordenamento jurídico comu-
nitário. Existe, pois, uma preocupação em dotar a União Europeia de ins-
trumentos de natureza constitucional. Uma preocupação que se traduziu
por um aumento de competências e repartição de poderes no interior das
próprias Comunidades. A assembleia parlamentar, hoje designada de “Par-
lamento Europeu”, viu reforçados os seus poderes e competências como legí-
tima representante dos cidadãos da União.

Só que não existe ainda um povo europeu. Não existe, de igual modo,
coesão social, como ocorreu nos Estados Unidos da América, no momento
em que 13 colónias declararam a independência. Consequentemente, não
pode afirmar-se, no caso da União Europeia, que we the people of United
Europe, actually speak.

Sem povo europeu não há poder constituinte. Sem poder constituinte
não há legitimidade popular. Sem legitimidade popular dificilmente pode-
remos desenhar os instrumentos essenciais do “constitucionalismo euro-
peu” na verdadeira acepção do termo.
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(63) Sobre este processo crescente de constitucionalização do Directo europeu, cfr.
AYALA, Andoni Pérez — «La Constitucionalización de la Unión Europea», in ATIENZA, J. C.
— La Protección…, págs. 619- 678.
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A União Europeia permanece assim uma realidade sui generis, difícil
de catalogar nas sistematizações tradicionais. O constitucionalismo europeu
não existe ainda, mas também não pode afirmar-se que não existe de todo.

A União Europeia apresenta-se como uma espécie de instituição con-
federal na qual cada Estado membro conserva a sua independência, o seu
povo soberano e a sua Constituição.

Por outro lado, o TJCE exerce o seu controlo jurisdicional mais como
um tribunal administrativo do que como um tribunal constitucional. E as
instituições comunitárias surgem mais como a sede de um poder admi-
nistrativo, que transitou dos Estados membros, do que como um verdadeiro
e próprio poder político efectivo.

A União europeia necessita de um aprofundamento dos direitos cons-
titucionais (…) e a formação de uma autêntica comunidade europeia que
se configure em torno de valores culturais comuns, entre os quais deverão
desempenhar um papel essencial os valores constitucionais (64).

VIII — CONCLUSÃO

O mundo contemporâneo vive em acelerado processo de transforma-
ção. Surgem novos problemas que renovam e questionam os anteriores. O
mundo pós-moderno vive numa aceleração histórica sem precedentes.
Desenvolvimentos na tecnologia e na medicina permitem feitos sem pre-
cedentes. Mas também sem precedentes resultam os problemas sociais,
políticos, culturais e ecológico-ambientais, que questionam a sociedade e,
por seu intermédio, as instituições comunitárias.

Os diversos sistemas políticos esforçam-se por acompanhar o pro-
cesso da globalização, as aceleradas transformações tecnológicas e sociais,
culturais e humanas. Procuram dar resposta a sociedades cada vez mais
angustiadas pela insegurança, pelo terrorismo e pelo medo (65), cada vez
mais alheadas dos respectivos sistemas políticos.

No espaço comunitário vive-se estes problemas, globalizados e glo-
balizantes, para além dos que lhe dizem especificamente respeito. A neces-
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(64) ATIENZA, J. C. — La Protección…, pág. 43.
(65) Sobre esta importante questão do processo de gobalização numa era de “luta” con-

tra o terrorismo, cfr. BAUER, Alain; RAUFER, Xavier — A Globalização do Terrorismo,
Prefácio, 2003.
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sidade de uma mudança estrutural faz-se sentir. As instituições não estão
ainda adaptadas a uma União Europeia a 27. A primeira tentativa resultou
abortada. Vivemos o impasse de Lisboa instaurado pelo não irlandês. Que
solução buscar? Qual a saída?

Talvez uma mudança de nome e uma operação de estética não se
apresentem como a melhor solução face ao impasse provocado pelos não’s
francês e holandês, que determinaram o óbito do Tratado Constitucional
Europeu. O Tratado de Lisboa, que constitui uma versão “minimalista”
do anterior Tratado Constitucional, parece correr agora o risco de enfren-
tar um mesmo destino.

Talvez que o impasse tenha a sua utilidade. Talvez seja necessário um
compasso de espera que obrigue a repensar a construção comunitária.
O futuro da União passará assim por uma nova fase, por uma nova etapa
de integração. A União não poderá permanecer uma mera reunião de Che-
fes de Estado, de Governo ou de Ministros. A União deverá sofrer um
processo de constitucionalização.

O futuro da União não tem de ser necessariamente decidido pelos
eurocratas em Bruxelas. O futuro modelo da União deverá acompanhar a
evolução social dos respectivos Estados membros.

Independentemente do modelo que vier a ser aprovado, o certo é que
o processo de construção europeia não poderá ser levado a cabo sem a rea-
lização de um dos seus pilares essenciais: a protecção dos Direitos Fun-
damentais.

O projecto comunitário tem, deste modo, possibilidade de se regene-
rar, de se aproximar dos seus concidadãos, através de uma protecção e
defesa dos Direitos Fundamentais. Estes últimos constituem um campo
estrutural de enorme relevância. Mas terá de ser coordenado com as dife-
rentes políticas comunitárias. E não só. Mostra-se ainda necessária uma
maior cooperação com o Conselho da Europa, sobretudo em materia de
Direitos Fundamentais.

A reestruturação mundial a que se assiste pode resultar dolorosa.
A Europa deve estar preparada para enfrentar esse desafio. Terá de se
reestruturar, de se regenerar, de se recriar, de forma a poder (re)ocupar o
seu lugar na nova ordem mundial. E deverá fazê-lo ainda sem abdicar
daquilo que lhe é próprio. A esta luz, a protecção dos Direitos Funda-
mentais não pode deixar de ser interpretada como um traço essencial da
identidade e dos valores comuns europeus.
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