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NOTA PRÉVIA 

 

O texto que se apresenta corresponde à participação e intervenção da 

autora no II Congresso Português de Filosofia, organizado pela Sociedade 

Portuguesa de Filosofia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e Rede Espanhola de Filosofia, que 

teve lugar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a 8 e 9 de 

Setembro de 2016, integrado nas respectivas Actas.  
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“O antigo está a morrer e o novo não consegue 

nascer. Nesse interregno manifestam-se uma série 

de sintomas mórbidos”. 

 

Antonio GRAMSCI, Memórias do Cárcere 

[1935], Cad. III. 

 

1. A Europa, e, em particular, a União Europeia, encontram-se numa 

encruzilhada. A crise da “zona euro” abriu espaço a um debate sobre as 

diferentes formas de lidar com a crise, que não é unicamente monetária, 

mas também económica, política, social e cultural. 

É, sob este pano de fundo, que se procuram “alternativas” face a uma 

política de austeridade. 

E, na verdade, a Europa tem múltiplas faces. A face da economia de 

mercado ― ou da “justiça de mercado” ― e a face da Europa social ― ou 

da “justiça social”1. 
A primeira, fiel ao compromisso funcionalista originário, assenta 

numa visão managerial de boas práticas políticas. A segunda, na visão 

kantiana de um ideal cosmopolita, solidarista e agregador, das várias na-

ções ou povos europeus. 

Estas duas faces da Europa orientaram-se para um modelo de con-

vergência, após a formação do mercado interno único (1993), e a ordenação 

dos diferentes sistemas de construção da união política. 

                                                 
1 Na terminologia de WOFGANG STREECK, Gekaufte Zeit. Die vertragte 

Krise des demokratischen Kapitalismus (trad. port. “Tempo Comprado. A crise adiada 

do capitalismo democrático”), Coimbra: Actual, 2013, em especial, Parte II, capítulo 

intitulado ― “Reforma neo-liberal: transformação do Estado orçamental em Estado 

endividado”.  
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O projecto falhado do “Tratado sobre uma Constituição para a Europa” 

(2003-2004) é exemplo marcante dessa “conquista evolutiva”. Um projecto 

posteriormente substituído por um instrumento mais tradicional, o Tratado de 

Lisboa, que entrou em vigor em 1 de Dezembro de 20092. 

 

2. A crise tripla ― do sector bancário, dos orçamentos públicos e do 

crescimento económico ― veio tornar patente que a ordem europeia, 

fundada numa ideia de equilíbrio e concerto entre os Estados europeus, não 

se encontrava assente em fundamentos muito sólidos. O princípio do 

mercado, de ressonância ordo-liberalista3, suplantava a visão kantiana e 

cosmopolita de uma auto-determinação democrática.  

A Europa, pura e simplesmente, estancou num “projecto de elites”, 

mais managerial e funcionalista do que kantiano e cosmopolita4. 

                                                 
2 Após a realização dos referendos nacionais, de 2005, na França e na Holanda, 

no qual os eleitores se pronunciaram contra o projecto de “tratado constitucional” eu-

ropeu. Na sequência desses resultados, o Reino Unido anulou o referendo previsto para 

a primavera de 2006. O Governo checo, por sua vez, renunciou à realização do refe-

rendo, bem como os governos dinamarquês, português e polaco. A Suécia, por último, 

suspendeu o processo de ratificação. Apenas o Luxemburgo, a Espanha e a Irlanda se 

pronunciaram em favor do projecto de “tratado constitucional” através de referendo.  

3 Sobre as origens da teoria do ordo-liberalimo, que remontam à Escola de 

Friburgo, e, em particular, a Walter Eucken, nos anos 30 do século passado, e que 

inclui autores como Wilhelm Röpke, Franz Böhm e Hans Grossmann-Doerth, dando 

origem, depois, à construção de um verdadeiro e próprio “constitucionalismo econó-

mico”, expresso no chamado “milagre económico alemão” do II após Guerra, CARL J. 

FRIEDRICH, “Bibliographical Article”: The Political Thought of Neo-Liberalism, in: 

49 “American Political Science Review” (1955), pp. 509 ss. Por último, JAMES M. 

BUCHANAN, Constitutional Economics, Cambridge: Basil Blackwell, 1991. 

4 CRISTINA QUEIROZ, As múltiplas faces da Europa, in: CRISTINA 

QUEIROZ, “Direito, Estado e Constituição no limiar do Século XXI”, Coimbra: 

Coimbra Editora, 2015, p. 56.  
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Não houve, pois, uma mudança ou ruptura radical. Mesmo o projecto 

de uma “Constituição para a Europa” não correspondia a um “constitu-

cionalismo fundacionalista”5, mas a uma “conquista evolutiva”, isto é, a um 

“constitucionalismo limitativo” do exercício do poder, um “rule by the 

law”, ou mera “jurididificação”, sem um “equivalente funcional” para a de-

mocracia, numa palavra, para a auto-determinação democrática6. 

 

3. O potencial emancipatório da visão kantiana e cosmopolita inclui 

um “princípio de sociabilidade”, que é parte integrante da afirmação do 

“princípio democrático”. E implica, ainda, o primado da constituição 

política sobre a constituição económica. E não uma “neutralização” da 

constituição política pela constituição económica7. 

Há aqui uma “contradição nos termos”, uma verdadeira e própria 

“aporia”. A constituição económica europeia funda-se na concorrência, na 

competição económica, no mercado, em suma. A constituição política nos 

princípios da Democracia e dos Direitos do Homem Universais8.  

E é essa constituição económica, baseada no princípio das “quatro 

liberdades” ― liberdade de circulação de capitais, de mercadorias, pessoas 

e serviços ―, que se transforma no “eixo” da ordem económica europeia. 

O “Law & Economics” que triunfa sobre a constituição “formal” do Estado 

                                                 
5 Na terminologia de CHRISTOPH MÖLLERS, Pouvoir Constituant. 

Constitution. Constitutionalisation, in: BOGDANDY/BAST (eds.), “Principles of 

European Constitutional Law”, 2ª ed., Oxford: Hart Publishing, 2010, pp. 169 ss. 

6 CRISTINA QUEIROZ, Poder Constituinte, Democracia e Direitos Funda-

mentais, Coimbra, 2013, en particular, capítulos IV e V.  

7 CRISTINA QUEIROZ, As múltiplas faces da Europa, cit., p. 56. 

8 Ibid.  
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de Direito e da Democracia. E que se solidifica como o “currículo es-

condido” da Europa9.  

O debate sobre o “modelo social europeu”, que acompanha a retórica 

solidarista do Tratado de Lisboa, está morto. Um Direito que não é 

concretizado, isto é, realizado, não é mais do que um “nomen iuris”10. 

O regime de austeridade, os limites ao endividamento público, a 

chamada “regra de ouro”11, a opor à constituição política, precisamente a 

constituição dos Direitos e da Democracia, conduz a um sistema sem 

alternativas, a um beco sem saída, a um mero diktat do mercado, à subs-

tituição do Estado social pela regra da austeridade. Em termos breves, o 

“estado de necessidade económico” na sua visão mais pura e irredentista12. 

OFFE13 tem razão: a Europa encontra-se numa encruzilhada, numa 

armadilha (entrapped). 

 

                                                 
9  CLAUS OFFE, Europe entrapped. Does the EU have the political capacity to 

overcome its current crisis?, in: “European Law Journal”, 19/5 (2013), pp. 595 ss. 

10 CRISTINA QUEIROZ, As múltiplas faces da Europa, cit., p. 56. 

11 Que em Portugal, de modo diferente da Alemanha (artigo 109º/§3) ou da Es-

panha (artigo 135º), não se encontra inserida na Constituição, mas na Lei de Enquadra-

mento do Orçamento Geral do Estado, Lei nº 91/2001, de 20 de Agosto, alterada pela 

Lei nº 41/2014, de 10 de Julho (artigo 12ºC/3). 

12 Entre nós, advogando a “constitucionalização” de um “estado de excepção 

financeiro”, a acrescentar ao “direito de necessidade”, CARLOS BLANCO DE MO-

RAIS, Curso de Direito Constitucional. Teoria da Constituição em Tempo de Crise do 

Estado Social, Tomo II, Volume 2, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, em particular, 

Parte VII, capítulo II, intitulado: “Da interpretação da ‘constituição social’ em tempos 

de cólera”. Este último, no quadro da Constituição da República, compreende, unica-

mente, o “estado de guerra”, o “estado de sítio” e o “estado de emergência” (artigos 7º/1 

e 2, 19º, 135º/c, 161º/l, 162º/b e 275º/7).  

13 CLAUS OFFE, Europe entrapped, cit., pp. 595 ss. 
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4. É, assim, que os recentes ataques terroristas ocorridos em Paris, na 

noite do passado dia 13 de Novembro, seguidos da decretação pelo Pre-

sidente da República do “estado de emergência”, reabriu o debate sobre a 

retórica da “guerra” contra o terrorismo14.  

E a questão é complexa tanto do ponto de vista político como 

normativo. E interpela, para além da questão da liberdade e da segurança 

dos cidadãos, o fundamento do exercício da própria autoridade pública, e, 

em particular, o papel e a função do académico no que se reporta a 

problemas relevantes de Direito Penal, Direito Administrativo, Direito 

Financeiro, Direito das Telecomunicações, e, inclusive, o próprio Direito 

Militar. 

E traduz-se, antes de mais, num conjunto de “leis” contra práticas 

consideradas “terroristas”, cujo objecto é essencialmente interdisciplinar e 

comparado. E que abarca não apenas o Direito interno, mas também o 

Direito supranacional, rectius, o Direito Internacional. 

E que desencadeia, por último, no plano interno e internacional, 

restrições constitucionais ao gozo dos direitos e liberdades (dos quais, diga-

se em abono da verdade, faz parte a própria “segurança”), tanto individuais 

como colectivos.  

 

5. Desde o 11 de Setembro de 2001, com efeito, que a relação entre 

os cidadãos e o Estado se tem vindo a afastar das salvaguardas tradicionais.  
É não apenas a utilização dos serviços de informação, pela sua 

própria natureza caracterizados pelo secretismo, mas também o aumento 

exponencial das forças especiais de segurança, e, em particular, de combate 

ao terrorismo, a utilização de forças militares, inclusive no próprio âmbito 
                                                 

14 Prorrogado, nos termos constitucionais, após o ataque ocorrido em Nice no dia 

14 de Julho de 2016, e prorrogado, ainda, pela quarta vez, por decisão da Assembleia 

Nacional e do Senado até final de Janeiro de 2017. 
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do território nacional, sem esquecer o papel do debate democrático e de 

aplicação das normas constitucionais. 

E tudo isto sem que se verifique uma definição geral de “terrorismo” 

sobre a qual não há consenso a nível internacional. 

Depois, uma definição do próprio “crime” de terrorismo. Basta 

unicamente um conjunto de informações, apoio material, participação em 

actos terroristas? Excluindo os membros de organizações consideradas 

terroristas, sem participação em tais actos? Recorrendo a uma definição 

ampla preventiva, ao estilo do chamado “direito penal do inimigo” (Feind-

strafrecht)15, com distorção da proporcionalidade da medida da pena a 

aplicar? 

E, nesse caso, a “tipificação” do crime de terrorismo deve vir pre-

vista em lei ordinária ou no Código Penal? Se for esta última a opção a 

tomar, então, o acusado gozaria de todas as garantias comuns, materiais e 

procedimentais, previstas neste tipo de códigos. 
Os exemplos são variados e podem multiplicar-se. Desde os presos 

de Guantánamo, detidos indeterminadamente por simples ordem executiva, 

sem julgamento em tribunal de Justiça (Estados Unidos), medidas de pri-

vação da liberdade com base em informações e colocação em listas anti-

terroristas16, extradição e restrições ao direito de imigração (Estados Uni-
                                                 

15 Proposto, na Alemanha, por GÜNTHER JAKOBS, Bürgerrecht und Feind-

strafrecht, in: HHRS 3/2004, pp. 88 ss., e Zur Theorie des Feindstrafrecht, in: 

ROSENAU//KIM (eds.), “Straftheorie und Strafgerechtigkeit”, Francoforte sobre o 

Meno, 2010, pp. 167 ss. 

16 A título meramente exemplificativo, as resoluções do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas, ao abrigo do capítulo VII da Carta, como recentemente ocorreu com 

as listas personalizadas inseridas na política de combate ao terrorismo, disponível no 

“sítio” da Internet: www.un.org/sc/commities/consolidated.pdf. Ou a intervenção de 

forças militares ou militarizadas no quadro dos sistemas de segurança colectiva ou em 

missões humanitárias. Por último, Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), 
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dos, Canadá, Reino Unido, e, no futuro, a própria União Europeia, com a 

crise humanitária, de contornos dramáticos, a partir de 2015), restrições à 

liberdade de expressão e de informação, direitos de auto-determinação 

informacional (digital rights)17, e tantos outros. 

 

6. A nível da União Europeia somos hoje confrontados com um 

espaço de bloqueio ou interregno entre o projecto de união política e o 

fenómeno da decomposição do próprio Estado nacional e social.  

A crise humanitária de dimensões históricas em curso, sobretudo dos 

refugiados e dos imigrantes, tem vindo a traduzir-se numa regressão, ainda 

mais acentuada, dos sentimentos pró-europeus, determinando, no limite, 

uma “neutralização” e “deslegitimação” do próprio “acervo” político da 

Europa e dos europeus18.  

É certo que o sistema europeu actual se configura como um sistema 

“misto” no qual se verificam vários níveis de responsabilidade e autori-

dade19. E é mais federal do que aquilo que é percebido pela maioria dos 

cidadãos, mas menos democrático do que pretende, já que a divisão de 

poderes entre as instâncias comunitárias e nacionais permitem a cada um 

dos intervenientes, sejam os Estados membros por si só ou reunidos nas 

                                                                                                                                               
sentenças Kadi I (2008) e Kadi II (2010) ― C-402/05 P-Kadi e Al Barakaat Inter-

nacional Foundation/Conselho e Comissão, e C-584/10 e C-593/10, disponíveis no sítio 

da Internet: curia.europa.eu, 2008 e 2010, respectivamente.  

17 Cfr., TJUE, C-293/12 e C-594/12, Digital Rights, de 8 de Abril de 2014, 

disponíveis no sítio da Internet: curia.europa.eu. 

18 Como, de modo insistente, e com coragem, tem vindo a ser denunciado por 

JÜRGEN HABERMAS, Ach Europa!, in: JÜRGEN HABERMAS, “Kleine politische 

Scriften”, XI, Francoforte sobre o Meno, 2008.  

19 CRISTINA QUEIROZ, Direito Constitucional Internacional, 2ª ed., Lisboa: 

Petrony, 2016, em particular, capítulo IV/ § 1.  
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instituições europeias, organizar a sua irresponsabilidade e assim bloquear 

a formação de contra-poderes20.  

Tudo isto, sem esquecer a questão, não despicienda, da função geo-

política da Europa, o novo “nomos da terra”21, e que provoca alterações 

radicais no significado, político e normativo, dos conceitos de “território” e 

de “fronteira”. Brevitatis causa, uma competição entre espaços continentais 

(ou Groβräume) ou entre diferentes modelos de governo e de Estado. 

 

7. Ora, é aqui que deverá afirmar-se uma “outra” visão da Europa, 

uma “outra” Europa. Uma Europa que necessita de uma refundação do 

projecto europeu de união política com a sua esfera pública de debate e 

discussão. E, sobretudo, a consolidação da ideia de que existe uma 

“alternativa democrática” à crise actual do projecto europeu em todas as 

suas vertentes e dimensões.  

O que implicaria, no plano económico, mas também político, uma 

redefinição do “Euro”, a moeda comum europeia, de modo a erigi-la em 

instrumento de coordenação e crescimento de políticas económicas, e não 

apenas em instrumento de estabilização de trocas e de competitividade 

mundial (“pago” em permanência pelas desvalorizações internas, sobretudo 

salariais)22. 

 

8. Daí uma terceira questão, que diz respeito às relações entre a 

“legitimidade” e a “democracia”, e que torna patente a “crise” actual da 

                                                 
20 CHRISTOPH MÖLLERS, The Three Branches. A Comparative Model of 

Separation of Powers, Oxford: Oxford University Press, 2013, em particular, capítulo 

IV, intitulado: “A separação de poderes para além do Estado”.  

21 Na expressão, hoje já “clássica”, de CARL SCHMITT, Der Nomos der Erde 

im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlim, 1950.  

22 ETIENNE BALIBAR, Europe, crise et fin?, Le Bord de l’Eau, 2016, p. 21. 
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legitimidade europeia, assente num “pseudo-federalismo executivo”, essen-

cialmente burocrático e autoritário, que gera em permanência efeitos de 

“estatismo sem Estado” (isto é, sem “cidadania”). E no qual os Estados não 

têm nem os meios nem a vontade de defender ou renovar o “contrato so-

cial”23. 

A Europa verdadeiramente nunca pensou o seu próprio “pluralismo”, 

a sua própria “diversidade”24. E apresenta-se, sobretudo, como um espaço 

“sem fronteiras”25. Isto é, a Europa forma um espaço no qual as fronteiras 

não se justapõem, antes se sobrepõem, sem poder verdadeiramente fun-

cionar. Fronteiras que se desmultiplicam e se deslocam sem cessar.  

Além de que a Europa não possui uma identificação única em termos 

de “território”, ainda que se verifique a tendência para acreditar que os li-

mites externos da União Europeia constituem as fronteiras “reais” da Eu-

ropa, o que não corresponde à realidade.  

Os limites da União Europeia não coincidem nem com os do Conse-

lho da Europa, onde se inclui a Rússia e a Ucrânia, a Turquia e todos os 

Estados balcânicos, e que determinam o “locus” das competências do Tri-

bunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), nem com a Organização 

do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que inclui, entre outros, os Estados 

Unidos, a Noruega, o Canadá e a Turquia, e que se encarrega da protecção 

                                                 
23 Ibid., p. 22. 

24 Sobre a “estrutura do pluralismo”, e, designadamente, no que concerne à 

“autoridade” das associações (consociatio), extensamente, VICTOR MUÑIZ-FRA-

TICELLI, The Structure of Pluralism. On the Authority of Association, Oxford: Oxford 

University Press, 2014, em particular, Parte II, intitulada: “A teoria constitucional do 

pluralismo”. 

25 ETIENNE BALIBAR, Europe, crise et fin?, cit., em particular, Parte II, ca-

pítulo V, pp. 141 ss.  
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do território europeu, em particular, contra os adversários situados a Leste, 

e uma parte das operações militares na margem sul do Mediterrâneo.  

Nem tão pouco a Europa se identifica com a “zona euro”, onde reina 

a moeda única e a união bancária, sob controle do Banco Central Europeu 

(BCE), e que inclui a Grécia, mas não o Reino Unido, a Suécia ou a 

Polónia.  
O que significa que a Europa não pode ser definida como um 

“território”, salvo de modo reduzido e, de facto, contraditório. 
 

9. E isto é tanto mais relevante quanto se sabe que o conceito de 

“soberania” se refere hoje não ao que possuímos, mas essencialmente ao 

que partilhamos. O que significa, tal como ocorreu nos processos constitu-

cionais norte-americano e suíço, uma decisão a favor da transição do prin-

cípio da “verticalidade” da autoridade do Estado para o princípio da “hori-

zontalidade” nas relações entre os cidadãos. Um verdadeiro “vivere civile e 

politico”, contrário à “ilusão” do primado do mercado, da “out put legiti-

macy”26, sobre os princípios do Estado de Direito e da Democracia.  

É o que HABERMAS27 designa por uma “nova” constelação política. 

A existência de uma “constituição” que não seja mais uma mera adição de 

                                                 
26 Na terminologia de FRITZ W. SCHARPF, Legitimacy in the Multi-level 

European Polity, in: PETRA DOBNER e MARTIN LOUGHLIN (eds.), “The Twilight 

of Constitutionalism?”, Oxford: Oxford University Press, 2010, pp. 96 ss., e Go-

verning in Europe: Effective and Democratic? (trad. franc. “Gouverner l’Europe”), 

Presses de la Foundation Nationale de Sciences Po-litiques, 2000, em especial, capítulo 

I.  

27 JÜRGEN HABERMAS, Die postnationale Konstellation und die Zukunft der 

Demokratie, in: JÜRGEN HABERMAS, “Die postnationale Konstellation. Politische 

Essays”, Francoforte sobre o Meno, 1998, pp. 91 ss.  
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tratados e que permita a emergência de um “novo” patriotismo constitu-

cional (Verfassungspatriotismus).  

A cidadania deverá significar aí uma maior “participação constitucio-

nal” (constitutional membership). E pressupõe a existência de um sistema 

de partidos europeus, apoiado nos partidos nacionais. Uma relação dos 

cidadãos com o sistema político, mas também uma relação dos cidadãos 

entre si. Isto é, a constituição democrática da cidadania, por natureza, po-

lítica28.  

E, ainda, a emergência de um “discurso público comum” no sentido 

de uma esfera transnacional desenvolvida de “debate político” e de forma-

ção de uma “opinião pública esclarecida” a nível regional, transnacional e 

global29.  

Neste contexto, o Estado nação é visto, sobretudo, como um mero 

estádio intermediário na evolução institucional do poder público. No limite, 

uma transformação do próprio conceito de “cidadania”, que evolui de uma 

versão mais “pluralista”, baseada na nação, para outra mais “universalista”, 

baseada na pessoa30.  

 

10. Com isso o conceito de “soberania” desliga-se do conceito de 

“território” para se centrar no povo. A soberania é agora mediada pela 

“constituição”. E essa mediação tem consequências relevantes para a 

compreensão do conceito de constituição.  

                                                 
28 CRISTINA QUEIROZ, Direito Constitucional Internacional, 2ª ed., cit., em 

particular, capítulo IV/§ 1.  

29 JÜRGEN HABERMAS, Hat die Konstitutionalisierung des Völkerrechts noch 

eine Chance?, in: JÜRGEN HABERMAS, “Der Gespaltene Westen”, Francoforte sobre 

o Meno, 2004, pp. 113 ss.  

30 CRISTINA QUEIROZ, Direito Constitucional Internacional, 2ª ed., cit., p. 

109. 
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A ideia de constituição não se encontra mais intrinsecamente limitada 

pelo conceito de Estado, antes as constituições modernas constituem uma 

alternativa de governo face ao modelo do sistema do Estado moderno de 

natureza territorial31. 

Por isso as constituições, que conectam a soberania com o povo, 

perdem a sua relação com o território. A ideia de soberania é agora desli-

gada do controle sobre um território determinado. E refere-se, primordial-

mente, ao “auto-governo colectivo” de uma multidão que se constitui como 

“povo” e/ou “nação” soberanos32.  

E a constituição, embora dirigida ao poder do Estado, uma vez “pro-

duzida”, não modifica essa regra ― a constituição de “Nós, o Povo” ― 

antes a “estabelece”, não de um modo particular, mas através de um acto 

universal. Isto é, não aqui e ali, mas de um modo compreensivo33.  

Diferentemente, a característica básica do conceito de “constituição” 

tem sido a de ultrapassar a “lógica do Estado absoluto”. Por isso o conceito 

de soberania não se refere ao território, mas essencialmente ao povo34.   

 

11. Um conjunto de factores explica este crescimento dos “direitos de 

cidadania” no plano supranacional e global, direitos que não foram outor-

gados ou reconhecidos pelo Estado, e os direitos concedidos aos “não na-

cionais” num contexto novo de “pertença post-nacional”.  

Um processo que não é exclusivo da Europa Ocidental, já que à 

medida em que as normas transnacionais e o discurso dos Direitos do 

                                                 
31 ULRICH K. PREUSS, Disconnecting Constitutions from Statehood: Is Global 

Constitutionalism a Viable Concept?, in: PETRA DOBNER e MARTIN LOUGHLIN 

(eds.), “The Twilight of Constitutionalism?”, cit., pp. 23 ss.  

32 Ibid., pp. 42-43.  

33 Ibid.  

34 Ibid., p. 37. 
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Homem permeiam os limites do Estado nação se activa a expansão do 

“modelo post-nacional”35.  

Uma constatação que requer hoje novos métodos de análise, 

porquanto o contexto entretanto também se transformou. De um governo 

primária e principalmente nacional transita-se para um “governo multi-

nível” (ou “a diferentes níveis”)36.  

Por essa razão HABERMAS37 reformulará, mais tarde, a sua 

proposta inicial, desta feita adaptando-a a um “modelo transnacional”. Um 

modelo que implica a dissolução da “constelação nacional” e o trânsito 

para uma “constelação post-nacional”, em ordem ao estabelecimento dos 

princípios basilares de uma “ordem quase-universal” da Democracia e dos 

Direitos do Homem Fundamentais38.  

Um desafio de múltiplas dimensões e, de momento, de consequências 

imprevisíveis.  
 

Ach Europa! 

                                                 
35 Y. N. SOYSAL, Limits of Citizenship. Migrants and Post-national Mem-

bership in Europe, Chicago: Chicago University Press 1994, pp. 156-159.  

36 CRISTINA QUEIROZ, Direito Constitucional Internacional, 2ª ed., cit., 

capítulo IV/§ 1. 

37 JÜRGEN HABERMAS, Hat die Konstitutionalisierung des Völkerrechts noch 

eine Chance?, cit., pp. 113 ss. Por último, JÜRGEN HABERMAS, Um Ensaio sobre a 

Constituição da Europa, Lisboa: Edições 70, 2012, com prefácio de J. J. Gomes Ca-

notilho.   

38 De forma similar, mas buscando resultados diferenciados, JOHN RAWLS, 

Political Liberalism, Nova Iorque: Columbia University Press, 1993, pp. 137, 158, 227 

ss., e The Law of Peoples, with The Idea of Public Reason Revited, Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press, 1999, especialmente, pp. 131 ss. 


