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RESUMO 

A mobilidade crescente dos seres humanos fortalece as migrações como um 
elemento relevante na dinâmica da comunidade internacional. Inseridas no processo 
mais amplo de transformação do Estado nacional, impactam sobre o conceito de 
cidadania. Na modernidade, a cidadania tinha como critério de atribuição a 
nacionalidade. Decorrente deste critério, a exclusão dos imigrantes já foi revista por 
diversas legislações nacionais, mas não pela brasileira. O instituto jurídico das 
cidadanias regionais, inaugurado pela cidadania européia, revelou-se pouco 
auspicioso. Na América do Sul, o Tratado da Unasul elenca entre os seus objetivos 
o alcance de uma cidadania sul-americana. No Mercosul a normativa regional já 
garante alguns direitos para os cidadãos mercosulinos e também existe um plano de 
ação para uma Cidadania do Mercosul. A análise jurídica destes institutos e textos 
normativos realizada neste trabalho é capaz de apontar a direção em que se 
desenvolvem estas novas experiências: como tentativas de fortalecimento dos 
vínculos nacionais apenas sob uma nova forma, ou, efetivamente, como caminho de 
superação do vínculo excludente da nacionalidade.  
 

 

Introdução 

O desenvolvimento do conceito de cidadania acompanha as mudanças 

político-sociais na história. A nomenclatura é a mesma desde o período clássico na 

Grécia, mas seu conteúdo e sua simbologia se modificaram muito e muitas vezes 

desde então. Na sua origem, a cidadania garantia diversos direitos/privilégios a um 

grupo bastante restrito, uma vez que na Grécia somente os homens livres eram 

cidadãos; em Roma, os titulares dessa condição se expandiram por razões políticas 

e geopolíticas, ao mesmo tempo em que os direitos ligados a essa condição 

diminuíram. Já na modernidade, o clássico estudo de Marshallii a respeito da 

evolução da cidadania, apesar das críticas e de certamente não ser uma descrição 

universal dos inúmeros processos, demonstra o processo de expansão da carga de 

direitos levada pelo conceito de cidadania nos últimos três séculos. 

Este preenchimento da cidadania na modernidade com direitos políticos, civis 

e sociais universaisiii ocorreu através de lutas surgidas a partir de tensões sócio-
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 políticas, às quais a expansão das garantias jurídicas respondeu. Paralelamente a 

este processo, a consolidação dos Estados-Nação fez da cidadania o vínculo 

jurídico entre governo, povo e território, com caráter diferenciador e excludente, em 

torno do qual se desenvolveram identidades culturais que deram lugar ao 

surgimento das nações, no caso da Europaiv. À época, a tensão originava-se do 

aumento do poder estatal dentro das comunidades políticas homogêneas por eles 

moldadas, primeiramente frente às interpelações estatais e posteriormente frente às 

crescentes desigualdades capitalistasv. Hoje também há uma tensão que conduz ao 

tema da universalidade de seus titulares, questionando que o universo de cidadãos 

refira-se somente aos nacionais. Neste plano, duas situações conexas devem ser 

analisadas. O reconhecimento e a garantia de direitos para os imigrantes dentro dos 

territórios estatais e a construção de cidadanias regionais. Ambas apontam para 

uma transformação da cidadania e/ou da comunidade políticavi, em um processo 

que, no entanto, se mostra lento e sujeito a reações dos defensores do status quo, 

entre outros obstáculos. 

Neste trabalho, serão analisadas as realidades brasileira e mercosulina. A 

primeira no que diz respeito à garantia de direitos para os imigrantes, e a segunda, 

no tocante à construção de uma cidadania regional ainda incipiente. A partir destas e 

da comparação com a experiência européia, algumas hipóteses serão traçadas a 

respeito dos possíveis entraves ao processo. 

 

 I – Cidadania no Brasil: fragilidade e exclusão 

No Brasil, a ordem cronológica e lógica da aquisição dos direitos civis, 

políticos e sociais da teoria de Marshall não se verificou. No seu estudo, a garantia 

dos direitos civis que representavam defesas contra a arbitrariedade do Estado foi o 

que permitiu aos indivíduos buscar os seus direitos políticos. Através do exercício 

dos direitos políticos é que puderam, então, escolher os seus governantes e 

reivindicar outros direitos, como os sociais. Não foi exatamente assim que as coisas 

ocorreram por estas terras. Antes de se falar em direitos de cidadania dos 

brasileiros, há quem afirme que, durante o período colonial, no Império e na Primeira 

República não havia nem mesmo um povo brasileiro organizado politicamentevii. A 

ação política da sociedade era reativa e fragmentária. Apesar de esta situação ter 

perdurado por mais de um século após a Independência, em 1822, a partir desta, o 
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 direito ao voto já era acessível à grande parte da população masculina e livre. A 

manutenção da escravidão, no entanto, revela que os direitos civis não eram muito 

prestigiados. A titularidade do direito ao voto sem o pleno exercício de direitos civis o 

desqualificava. Por isso, durante muito tempo, não houve uma organização política 

da sociedade para fazer uso deste instrumento com vistas a trazer transformação 

para a política ou para o país. Isto só começou a ocorrer a partir do fim da Primeira 

República, processo que foi interrompido ou dificultado duas vezes durante os 

períodos ditatoriaisviii. A partir da década de 30, os brasileiros também passaram a 

contar com direitos sociais como os trabalhistas e sindicais, mas a marcha destes 

também foi diferente. Resultaram de leis pensadas pelos governantes e não da ação 

política e sindical independente, de modo que os benefícios sociais não eram vistos 

como direitos, mas como favores do Estado e contribuíam para a formação de 

cidadãos passivos e dependentesix. 

A história das políticas e leis de imigração no Brasil é intrinsecamente ligada à 

história da cidadania brasileira. Os índios nativos do território hoje brasileiro foram 

praticamente dizimados pelos colonizadores. Os que sobreviveram migraram para o 

interior e a sua identidade não foi reconhecida pela nação brasileira. De fato, eram 

considerados indígenas somente quando não tivessem contato com a “civilização” 

de origem européia e, neste caso, recebiam uma proteção do Estado. Ao inserir-se 

na sociedade brasileira, deixavam de ser reconhecidos como indígenas, em sua 

identidade particular. Os negros, por sua vez, não eram considerados sujeitos de 

direitos até 1888, ano da abolição da escravatura, e, mesmo após a abolição, não 

houve incentivos para a sua inserção social, ao contrário, de forma que ainda hoje 

se discute a adoção de políticas que reparem esta situação. 

Com a abolição da escravatura, ou alguns anos antes devido à lei do ventre 

livre e às pressões inglesas pela abolição, o Estado passou a promover a imigração 

de colonos europeus para trabalhar nas fazendas e para povoar áreas ainda não 

exploradas. Em 1890 ficou bastante claro que um dos objetivos desse incentivo à 

imigração européia, além dos ligadas à economia, era o branqueamento da 

população do Brasil. Assim, o art. 1º do Decreto 528 de 1890 dispunha que era 

inteiramente livre a entrada de trabalhadores, exceção feita aos indígenas da Ásia 

ou da África, que necessitavam autorização do Congresso Nacionalx. Com essa 

política, entre 1877 e 1930, o Brasil recebeu cerca de quatro milhões de imigrantesxi. 
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 As Constituições seguintes de 1934 e 1937 se mostraram mais restritivas. A 

concentração de imigrantes de mesma nacionalidade e isolados nos núcleos 

coloniais gerava o temor no governo central do desenvolvimento de comunidades 

paralelasxii. O art. 121 da Constituição de 1934 respondia a esta preocupação e 

previa:  

 

§ 6º - A entrada de imigrantes no território nacional sofrerá as restrições 
necessárias à garantia da integração étnica e capacidade física e civil do 
imigrante, não podendo, porém, a corrente imigratória de cada país 
exceder, anualmente, o limite de dois por cento sobre o número total dos 
respectivos nacionais fixados no Brasil durante os últimos cinqüenta anos. 
§ 7º - É vedada a concentração de imigrantes em qualquer ponto do 
território da União, devendo a lei regular a seleção, localização e 
assimilação do alienígena. 
 
 

A presença de imigrantes europeus nas fábricas também trazia novas idéias, 

práticas políticas e de organização social, o que preocupava o governo. Para evitar o 

predomínio e a expansão destas, a lei de sindicalização de 1931 obrigava as 

empresas contratar um percentual mínimo de trabalhadores nacionais, na ordem de 

dois terçosxiii.  

A Constituição de 1937 mantinha o sistema de cotas em seu art. 151 e o 

Decreto-Lei 406 de 1938, primeira lei sobre estrangeiros do Brasil, possuía um 

capítulo, o VIII, intitulado Concentração e Assimilação, o qual determinava que 

“nenhum núcleo colonial (...) será constituído por estrangeiros de uma só 

nacionalidade”, fixando os percentuais da composição destes núcleos a serem 

preenchidos por brasileiros e estrangeiros. 

O Decreto-Lei 7967 de 1945, segunda norma a tratar de imigração, reiterava 

o objetivo de branqueamento das Constituições anteriores e inseria a defesa do 

trabalhador nacional como objetivoxiv. Tais propósitos permaneceram após a 

Constituição de 1946, que apenas referia ao interesse nacional definido em leixv. 

Na Constituição de 1967 (art. 8º, XVII, p) como na de 1988 (art. 22, XV) o 

objetivo da política migratória não consta mais na Constituição, que se limita a dizer 

que é de competência da União legislar sobre emigração e imigração, entrada, 

extradição e expulsão de estrangeirosxvi. Se, na Constituição de 1967, isso 

representou uma abertura diante das disposições racistas anteriores, na 

Constituição de 1988, democrática e garantista, a questão da imigração, em um 
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 momento em que não havia grandes movimentos migratórios para e a partir do 

Brasil, foi ignorada, não tendo sido objeto de maiores garantias. 

Na ausência de objetivos migratórios definidos constitucionalmente nas duas 

últimas Constituições, a lei ordinária aplicável aos imigrantes, Lei 6185 de 1980, 

conhecida como Estatuto do Estrangeiro, é que cumpriu esta tarefa desde a sua 

promulgação. Diferentemente das anteriores, esta lei não falava de imigrantes ou de 

imigração. A partir de então, trata-se de regular a entrada de estrangeiros e o cerne 

dessa legislação é a defesa do mercado de trabalho nacional e da segurança 

nacional. Não se prevêem incentivos nem facilitações à imigração, de modo que o 

favorecimento à recepção de mão-de-obra especializada se configura apenas como 

possibilidade de imigração para estes, mediante cumprimento de vasta burocracia, 

enquanto para os demais trabalhadores, a imigração de forma regular se torna 

praticamente impossível. 

Desde então, o Brasil, o mundo e as dinâmicas migratórias mudaram muito. 

Apesar disso, a lei vigente para a matéria continua a mesma. Nem mesmo a 

redemocratização brasileira e a promulgação de uma nova Constituição 

representaram de plano uma mudança no tratamento jurídico dos imigrantes. 

Durante o período de vigência da Lei 6815/80, o Brasil deixou de ser um país de 

imigração para se tornar um país de emigrantes. Atualmente, estima-se que existam 

até três milhões de brasileiros vivendo no exteriorxvii. Mais recentemente, na última 

década, ainda sem dados consolidados, nota-se uma retomada dos fluxos de 

imigrantes para o Brasil, agora com significativa presença de sul-americanos, o que 

transforma o país em um país de emigrantes e imigrantes, simultaneamente. 

Grandes transformações sociais como estas, somadas a um esquema 

normativo arcaico e ultrapassado, têm o condão de produzir tensões sociais e 

políticas. A realidade de muitos migrantes não encontra resposta na legislação 

vigente ou encontra respostas incompatíveis com a nova ordem social, política e 

jurídica vigente. A restritividade do Estatuto do Estrangeiro, da mesma forma que 

acontece com as outras legislações restritivas no mundo, não tem a capacidade de 

evitar a entrada de imigrantes. Por outro lado, as maiores dificuldades impostas à 

entrada de imigrantes favorecem o tráfico de pessoas, a exploração laboral e 

diversas outras violações de direitos humanos que decorrem da falta de 

documentos. Ao mesmo tempo, a indocumentação dificulta a inserção social destas 
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 pessoas. A organização política também é dificultada, pois os imigrantes não 

possuem direitos políticos (art. 14 §2º e 3º da CF/88; art. 107 da Lei 6815/80) e seus 

direitos sindicais são restritos (art. 106, VII da Lei 6815/80). Até o momento, a 

presença de imigrantes sem documentos no Brasil tem sido enfrentada de forma 

precária e pontual através de Anistias – de 1981, 1988, 1998 e 2009xviii –,de grande 

importância para os imigrantes já presentes no território brasileiro, mas que 

juridicamente são apenas um paliativo. Caso seja mantida esta estratégia, daqui a 

dez anos, será necessária uma nova anistia. 

 A nova ordem jurídica com que se choca o Estatuto do Estrangeiro é 

representada por excelência pela Constituição de 1988, redigida no período da 

redemocratização do país, e portadora de um grande elenco de direitos 

fundamentais ao longo do seu texto, em especial no art. 5º. A esta se soma a 

assinatura pelo Brasil de diversos tratados internacionais de direitos humanos. É 

evidente a incompatibilidade do Estatuto do Estrangeiro, elaborado na época da 

ditadura militar sob inspiração da doutrina da segurança nacional. Esta lei trata o 

estrangeiro com um elemento perigoso, o que explica a necessidade de informação 

e justificação de cada movimento às autoridades nacionais. O Conselho Nacional de 

Imigração (CNIg), órgão ligado ao Ministério do Trabalho e do Emprego, com 

participação de todos os ministérios interessados no tema das migrações, além de 

representantes dos empregadores e dos trabalhadores e responsável pela 

elaboração dos objetivos da política migratóriaxix promoveu diversas atualizações na 

legislação. No entanto, as resoluções normativas adotadas por este Conselho não 

podem mudar o espírito da lei e nem mesmo excluir disposições flagrantemente em 

conflito com a Constituição de 1988 e com os diversos tratados de direitos humanos 

dos quais o Brasil é signatário. 

Obviamente, as disposições incompatíveis com a Constituição deveriam ser 

derrogadas – o que não ocorreu – passados vinte e três anos da promulgação do 

texto constitucional. Para proceder a esta revisão, tramita atualmente um projeto de 

lei, n. 5655/09, no Congresso Nacional. Em relação aos traços da legislação 

anterior, os avanços são parcos e há até mesmo retrocessos. Igual lentidão verifica-

se quanto à Convenção da ONU sobre a proteção de todos os trabalhadores 

migrantes e membros de suas famílias, de 1990. O Brasil é o único país do Mercosul 

que ainda não a ratificou. Em dezembro de 2010 a Convenção foi finalmente 
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 encaminhada à análise e votação no Congresso e quando aprovada com status 

constitucional tornará mais explícitas as inconstitucionalidades do Estatuto do 

Estrangeiro ou da nova lei caso já esteja em vigor nos termos atuais do projeto.  

O projeto de lei 5655/09 apenas enxerta a expressão direitos humanos em 

seu art. 2º, mantendo também como objetivos perseguidos a defesa do interesse 

nacional e a preferência à mão-de-obra especializada no art. 4º. Os artigos 

introdutórios não esclarecem como estes objetivos potencialmente contraditórios 

serão balanceados, mas o restante do projeto é bastante esclarecedor. De forma 

geral, a idéia da segurança nacional permanece no projeto e com ela, toda a 

burocracia que decorre do controle permanente dos estrangeirosxx: o paradigma do 

estrangeiro conserva-se frente às reivindicações de tratamento dos indivíduos como 

cidadãos migrantes. As idéias de favorecimento da recepção de mão-de-obra 

qualificada e da necessidade de um trabalho formal também se mantêm, 

demonstrando um forte desequilíbrio entre os princípios supracitados: o do interesse 

nacional – de segurança e/ou proteção do mercado de trabalho nacional – e o da 

garantia dos direitos humanos dos migrantes.  

A construção do texto do Projeto de lei também ficou surda às demandas da 

sociedade que há anos denuncia os problemas do Estatuto do Estrangeiro e do 

tratamento dos imigrantes em geralxxi. Exemplo disso é a continuação da restrição 

de direitos políticos aos imigrantesxxii. Nesse particular, praticamente todos os 

vizinhos sul-americanos já avançaram em maior ou menor medida na garantia do 

direito ao voto para os imigrantes, com diferenças no que se refere ao tempo de 

residência e ao nível político-administrativo das eleições em que lhes é permitido 

participar. 

Na lista dos pontos negativos, deve-se computar ainda o aumento do tempo 

para o pedido de naturalização. É de quatro anos no Estatuto atual (art. 112) e 

passa a dez no Projeto de lei (art. 87, III). Além disso, a naturalização não deveria 

ser a única forma de adquirir direitos e, sobretudo, estabilidade, mas no Brasil não 

existe a previsão de concessão de registro permanente em razão do tempo de 

residência. 

A ampla discricionariedade do poder público na concessão de vistos e 

autorizações de residênciaxxiii é mais um elemento contra a consolidação da 

cidadania dos imigrantes.  A isto se soma o fato de o atendimento dos imigrantes ser 
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 realizado pela Polícia Federal cujos agentes possuem formação securitária. As 

reivindicações de criação de um órgão civil que pudesse se responsabilizar pela 

matéria e pudesse articular melhor as diversas competências relativas a este tema 

que hoje se encontram espalhadas por três ministérios diferentes também não 

encontrou eco no texto normativo. 

Por fim, um avanço pode ser encontrado no Projeto: o reconhecimento 

explícito – uma vez que a Constituição já permitia essa interpretação – em seu art. 

5º, de que o acesso à educação, à saúde e os benefícios concernentes à relação de 

trabalho são garantidos a todos independentemente de sua situação migratória. No 

entanto, esta extensão foi bastante restrita e não incluiu nem mesmo o acesso à 

justiça aos indocumentados.  

 

II – Cidadania sul-americana: bons auspícios 

Fala-se muito da Europa e dos Estados Unidos quando o assunto é migração, 

o que se justifica diante da tendência cada vez mais restritiva de garantias, 

criminalizante e violadora de direitos humanos que se fortalece no hemisfério Norte. 

Os problemas econômicos, políticos e sociais que os países desenvolvidos 

enfrentam atualmente reforçam este movimento já que os imigrantes se encaixam 

facilmente no papel de bodes expiatórios. Como reação, os países sul-americanos 

se manifestaram através de uma Declaração da União das Nações Sul-Americanas 

sobre a Diretiva de Retorno da União Européia (UE), emitida em 04 de julho de 

2008. 

 

(…) los países miembros de UNASUR expresan su rechazo a la aprobación 
por parte de la Unión Europea (UE) de la llamada "Directiva de Retorno", y 
cualquier intento de criminalización de los migrantes que pueda implicar la 
aplicación de esta normativa, y subraya que los derechos humanos de que 
son titulares están garantizados por diversos instrumentos internacionales 
suscritos por los Estados de ambas regiones. 
En UNASUR estamos convencidos que la libre movilidad es un derecho 
inherente al ser humano, y en ese sentido el orden internacional debe 
contemplar la libre circulación de las personas. Asimismo, consideramos 
importante garantizar que las personas que están haciendo una contribución 
económica, social y cultural en otro país tengan un tratamiento digno y 
acceso a los elementos mínimos que les den seguridad y tranquilidad a si 
mismos y a sus familias

xxiv
. 

 

Para ter coerência e dar fundamento a este discurso, os países sul-

americanos devem também olhar para si mesmos e dedicar-se ao tema dos direitos 
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 dos migrantes. Não basta apenas a fala retórica de abertura e uma prática tolerante 

com a entrada e a presença de imigrantes. A migração irregular mesmo quando 

tolerada é causa de vulnerabilidade e exploração. Assim, faz-se necessário traduzir 

juridicamente, nas legislações da América do Sul, o discurso do direito à migração, 

da abordagem integral do fenômeno migratório, do respeito irrestrito dos direitos 

humanos destas pessoas e da construção de uma cidadania sul-americana prevista 

no Tratado Constitutivo da Unasul, em seu art. 3º: 

  

Art. 3: Objetivos Específicos 
i) la consolidación de una identidad suramericana a través del 
reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un Estado 
Miembro residentes en cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin 
de alcanzar una ciudadanía suramericana; 
j) el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; 
k) la cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el 
respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la 
regularización migratoria y la armonización de políticas; 

 

O tratado está vigente desde 11 de março de 2011. Dos dozes países que 

assinaram o Tratado, somente dois ainda não o ratificaram: Brasil e Paraguai. A 

organização é embrionária, apesar de já ter atuado em crises recentes ocorridas nos 

países sul-americanos. A Unasul se pronunciou prontamente quando eclodiu a crise 

boliviana das províncias autonomistas em 2008 e agiu da mesma forma com relação 

ao ataque ao presidente do Equador, Rafael Correa, em 2010. Além, é claro, da já 

citada declaração de rechaço à diretiva da vergonha. Tornar efetivos esses 

comandos do Tratado constitutivo é o desafio atual. A importância da proposta é 

enorme, pois a imigração sul-sul, entre países em desenvolvimento é muito 

significativa. No Brasil, o processo de anistia migratória de 2009xxv regularizou cerca 

de 43 mil imigrantes, dos quais 31.562 residentes em São Paulo, em sua maior parte 

sul-americanos. Somente os bolivianos chegaram a 16 mil e entre paraguaios e 

peruanos há mais 5 mil anistiadosxxvi. 

Além da Anistia, em 2009 também entrou em vigor o Acordo de Residência 

para nacionais dos Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chilexxvii que exige 

somente a apresentação de um documento de identificação; certificado e declaração 

de ausência de antecedentes criminais e pagamento de taxas (art. 4). Além da 

redução dos documentos exigidos, o imigrante tem a possibilidade de fazer o 

requerimento tanto em uma representação consular do Brasil no seu país de origem 
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 quanto diretamente à autoridade migratória brasileira quando já presente no território 

nacional. Neste último caso, o pedido de residência é possível independentemente 

da condição migratória do requente quando entrou no país, e haverá isenção de 

multas ou outras sanções administrativas. Os documentos administrativos não 

necessitam ser traduzidos em razão do “Acordo sobre Dispensa de Tradução de 

Documentos Administrativos para Efeitos de Imigração entre os Estados Partes do 

Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chilexxviii. O pedido feito com base 

no acordo do Mercosul dá direito a uma residência temporária de dois anos quando 

então poderá ser transformada em permanente mediante a comprovação de possuir 

meios de subsistência lícitos (art. 5, d). 

Além disso, os beneficiários do Acordo de Residência do Mercosul durante os 

dois anos de residência provisória podem registrar suas empresas, ou registrar-se 

como empresários individuais. Esta possibilidade está prevista na Instrução 

Normativa n. 111 de 1º de fevereiro de 2010 do Departamento Nacional de Registro 

do Comércio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(DNRC-MDIC). Para os cidadãos argentinos as possibilidades de migrar para o 

Brasil são ainda mais facilitadas em razão de um acordo bilateral. O Acordo com a 

Argentina prevê a Concessão de Permanência a Detentores de Vistos Temporários 

ou a Turistasxxix.  

Como se pode perceber, a legislação brasileira para os estrangeiros pouco 

avançou no reconhecimento de direitos para os imigrantes nos últimos trinta anos. 

Por outro lado, a normativa regional do Mercosul trouxe grandes conquistas nesse 

sentido. Todas estas iniciativas pontuais são direitos reconhecidos aos cidadãos sul-

americanos regionalmente ou bilateralmente. São iniciativas fragmentárias, porém 

de grande valor para os indivíduos e possivelmente inspiradoras para outras no 

campo social.  

Em dezembro de 2010, a Decisão 64 do Conselho do Mercado Comum 

estabeleceu “um plano de ação para a conformação progressiva de um Estatuto de 

Cidadania do Mercosul”, o qual deverá ser implementado nos próximos dez anos. 

Seus objetivos gerais são: a) implementação de uma política de livre circulação de 

pessoas na região; b) igualdade de direitos e liberdades civis, sociais, culturais e 

econômicas para os nacionais dos Estados Partes do Mercosul; c) igualdade de 

condições para acesso ao trabalho, saúde e educação. Para o alcance destes 
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 objetivos o plano de ação prevê a adoção de medidas em onze eixos: i) circulação 

de pessoas; ii) fronteiras; iii) identificação; iv) documentação e cooperação consular; 

v) trabalho e emprego; vi) previdência social; vii) educação; viii) transporte; ix) 

comunicações; x) defesa do consumidor; xi) direitos políticos. 

Trata-se de um documento muito recente, de efetivação incerta, e cujo 

histórico e desdobramentos deve ser investigado. A título de comparação, o 

processo de construção da cidadania européia não enfrentou apenas obstáculos 

operacionais, a disputa ideológica e estratégica por trás desta era central. Alguns a 

consideravam um conceito estratégico, e a defendiam como elemento importante do 

projeto de passagem de uma Comunidade econômica a uma União política; e outros 

a rejeitavam como símbolo de um projeto federalistaxxx. 

 

III – Cidadania européia: a desilusão generalizada 

O embrião da cidadania européia é identificado no estatuto de direitos 

reconhecido ao trabalhador do mercado comum. No preâmbulo do Tratado de Roma 

de 1957 foram elencados objetivos mais amplos que superariam a Comunidade 

econômica então existente, mas naquele momento ainda sem concretização. Além 

disso, muitos outros artigos nesse mesmo tratado já formavam a base que 

contribuiria à formação da cidadania européiaxxxi. 

O Tratado de Maastricht de 1992, que criou a cidadania européia, abriu uma 

nova etapa na livre circulação de pessoas. A partir desta data, o direito de circulação 

e residência não derivava mais do exercício de uma atividade econômica, mas do 

status de cidadania reconhecido aos nacionais dos países membros (art. 18 TCE). 

Esse salto, sobretudo no que se refere à residência, é mais simbólico do que 

concreto visto que as condições anteriormente previstas continuaram vigentes – 

comprovação de renda mínima, posse de seguro saúde – enquanto limitações 

admitidas pelo próprio tratado. 

Além da generalização da livre circulação, o Tratado, ao implementar 

formalmente a cidadania européia, também previu novos direitos para os cidadãos 

(art. 20 e 21 TCE, atuais 23 a 25 do TFUE). São eles, a proteção diplomática fora da 

UE por outro Estado-Membroxxxii, o direito de utilizar qualquer uma das línguas 

oficiais ao se dirigir às instituições ou órgãos europeus, obtendo resposta na mesma 

língua; o direito de petição ao Parlamento Europeu (PE) e o acesso ao Provedor de 
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 Justiça. Estes últimos, no entanto, não são exclusivos dos cidadãos europeus. As 

normas que o disciplinam no tratado reconhecem a titularidade do direito a “qualquer 

cidadão da União, bem como qualquer outra pessoa singular ou coletiva com 

residência ou sede estatutária num Estado-Membro” (art. 194 e 195 TCE). A 

heterogeneidade dos direitos contemplados sob o título da “cidadania da União” é 

bastante marcante, tanto no que se refere aos sujeitos obrigados às prestações – 

por vezes as obrigações se referem às instituições comunitárias, por vezes aos 

Estados-Membros – mas também quanto aos destinatários, já que alguns direitos 

não são somente dos cidadãos mas de todos os residentesxxxiii.  

De certa forma, estas características dos direitos atribuídos aos cidadãos 

europeus derivam da função que a cidadania da UE pretende desempenhar, ou seja, 

mais a de uma ligação a ser construída do que a de uma ligação já existente entre 

cidadão e UE. De acordo com o contexto em que se iniciaram as discussões sobre a 

“Europa dos cidadãos” busca assim, “[d]esenvolver a possibilidade de identificação 

com a construção européia, reforçando em cada indivíduo a consciência do seu 

pertencimento, não somente à uma nação, mas também a uma Comunidade mais 

vastaxxxiv”.  

Nesse sentido, é no eleitorado ativo e passivo para as eleições do PE que se 

desenvolve a participação do cidadão comunitário à vida política da UE, ou seja, que 

se realiza o status de cidadania – o jus activae civitatisxxxv. Diferentemente da 

nacionalidade – posição passiva que distingue um membro de um Estado de um 

estrangeiro –, a cidadania é um fator de coesão social que implica uma participação 

consciente à vida política e adesão a uma Comunidade de fins, como é o caso da 

experiência européiaxxxvi. 

Por isso, grande novidade em termos de conteúdo acrescentado ao 

patrimônio de direitos do cidadão europeu foram mesmo os direitos de voto ativo e 

passivo nas eleições municipais e nas eleições para o PE. Durante todo o debate 

que existiu desde os anos setenta sobre o reconhecimento de direitos especiais para 

os cidadãos dos Estados-Membros ou sobre a “Europa dos cidadãos”, a extensão 

dos direitos políticos em nível local e nas eleições européias foi o tema mais 

debatido e recorrente.  

Durante os debates, os direitos políticos eram por alguns concebidos como 

corolários das liberdades econômicas de circulação, e por outros, como aspectos de 
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 uma integração políticaxxxvii. O argumento de que os direitos políticos decorriam das 

liberdades econômicas era uma forma de implementá-los sem ter que recorrer a 

reformas de tratados, sempre mais difíceis, em razão das opiniões divergentes entre 

os Estados. Ao mesmo tempo, emplacar o reconhecimento de direitos políticos para 

os cidadãos comunitários seria um passo importante na consolidação de uma 

integração política.  

De fato, afora potencialmente constituir um elemento da estratégia federalista, 

em curto prazo estes direitos políticos atendem a dois objetivos: da parte da 

Comunidade Européia, o de reforçar a sua legitimidade democrática e da parte dos 

cidadãos europeus, o de garantir um mínimo de direitos políticos a todos, 

independentemente do seu lugar de residência. Visto sob este último ângulo, os 

direitos políticos são sim decorrência do direito já consagrado à livre circulaçãoxxxviii, 

mas também conectam-se com o primeiro objetivo, pois negar a participação política 

a pessoas que decidiram viver e trabalhar em um determinado território, e que, 

portanto, têm interesse no governo deste, cria um verdadeiro déficit democrático. É 

um problema de definição da comunidade políticaxxxix. De todo modo, a 

regulamentação destes direitos não atendeu de forma plena a estes objetivos, pois 

caso fossem estes os fundamentos, não se explicaria a disposição da diretiva 80 de 

1994 que regulamenta o direito ao voto nas eleições municipais e que se limita a 

afirmar a possibilidade de que a participação às eleições municipais seja estendida 

também a nacionais de países terceiros residentes legalmente no seu territórioxl, 

quando um Estado-Membro considerar oportuno. 

As derrogações ao regime geral também comprometem a efetivação deste 

objetivo e do direito à não-discriminação em razão da nacionalidade. A previsão do 

art. 14, n. 1 da Diretiva 109, de 1993, por exemplo, permite aos Estados-Membros 

cuja proporção de cidadãos europeus em idade de votar supere os 20% do total do 

eleitorado reservar o direito de voto aos eleitores com residência mínima de não 

mais do que cinco anos e o direito de elegibilidade aos cidadãos com uma 

residência mínima que não pode superar os dez anos. Previsão similar também 

existe na diretiva relativa ao direito de voto nas eleições municipais, n. 80, de 1994, 

onde os prazos de residência mínima são limitados à duração de um mandato para 

o voto ativo e de dois mandatos para a elegibilidade (art. 12, n.1). 
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 Estas derrogações interessavam principalmente à Luxemburgo que possuía 

uma população não nacional que variava entre 20% e 30% do eleitorado. O 

Conselho e a Comissão justificavam a previsão com a intenção de evitar situações 

de polarização entre listas “nacionais” e “não nacionais”, o que revela, no caso do 

PE, a dificuldade de aceitação da lógica supranacional, de que os eurodeputados 

representariam o povo da UExli. A compreensão de que são representantes das 

populações de cada Estado-Membro e o caráter nacional das eleições prevalecia 

claramente.  

Todas essas limitações aos direitos dos cidadãos europeus que se colocam 

na legislação derivada européia poderiam sim ser decorrentes das peculiaridades da 

“cidadania européia” e mais amplamente deste projeto singular que é a UE, como 

plano de formação de uma Comunidade concebida de modo diferente, que possa 

realizar-se apesar das diferentes visões de seus membros sobre a sua natureza e o 

seu futuro. “[N]esta comunidade construída e flexível”, a cidadania seria concebida 

(...) não como um reflexo institucional de visões pré-políticas, pré-existentes sobre 

pertencimento à comunidade e identidade, mas como um catalisador para a 

formação de uma identidade européia cívica e reflexivaxlii. 

Assim, um dos principais traços da cidadania européia seria o de postular 

“uma visão de inclusão e participação democrática igualitária em uma comunidade 

em que a diferença é valorizada e apreciada – e não simplesmente toleradaxliii”. 

Nesse sentido, era festejada por ter trazido concretude ao debate sobre as 

necessárias transformações da cidadania em um mundo em que o vínculo de 

nacionalidade não é mais capaz de dar respostas à realidade das migrações e à 

complexidade das ligações jurídicas que são estabelecidas em decorrência disto. 

Apesar disso, as reminiscências nacionalistas na configuração do instituto 

ainda são muito presentes. Além das derrogações e limitações já citadas, há a 

exclusão flagrante dos residentes nacionais de países não-comunitários do grupo de 

cidadãos europeus. A lógica vigente com relação a eles não possui nenhuma 

novidade, é a da separação entre nacionais, no caso, nacionais comunitários, e 

estrangeiros.  

Já surpreendia que neste contexto de efervescência da revisão teórica e 

prática do conceito de cidadania, especialmente nos países da UE, o acesso dos 

imigrantes à cidadania fosse um tema pouco discutido. O reconhecimento da 
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 imigração como questão política e a atribuição de direitos aos imigrantes, como 

elemento da construção desta nova cidadania plural, múltipla e inclusiva baseada no 

critério da residência estável, não existiaxliv. A compreensão da dificuldade de fazer 

avançar certas medidas que modificam paradigmas seculares poderia levar a crer 

que esta restrição tendesse a ser superada com o tempo, no entanto, a direção 

tomada pela Europa, notadamente, através de sua política imigratória, põe em risco 

essa crença. Hoje, a cidadania européia restritiva e subsidiária dos interesses 

econômicos não amalgama os cidadãos europeusxlv nem inclui os imigrantes. 

No Brasil e na América do Sul, tudo ainda está por ser construído. As 

medidas são fragmentárias e ainda não há clareza sobre o que impulsiona o 

desenvolvimento de um Mercosul social e político, mas, ao que parece, o discurso 

dos direitos humanos ligado à questão imigratória têm contribuído significativamente 

para o avanço deste braço da integração. Atualmente, a situação jurídica dos 

nacionais dos Estados Partes do Mercosul e associados no Brasil é, efetivamente, 

muito mais favorável do que a dos demais estrangeiros. Esta afirmação traz um 

dado positivo e um negativo. O positivo está claro e diz respeito ao incremento dos 

direitos destes grupos pertencentes ao processo de integração regional. O dado 

negativo de alguma forma nos faz lembrar a Europa. A possível manutenção dos 

traços fundamentais da atual legislação brasileira aplicável aos estrangeiros – 

conforme o projeto de lei 5655/2009 em tramitação – poderá criar uma cidadania 

regional excludente, nos moldes da cidadania européia, ou seja, amplos direitos 

para os cidadãos integrados e portas fechadas ou ilegalidade para os demais. 

Nestes termos, uma cidadania regional não se mostra tão inovadora, limitando-se a 

expandir suas fronteiras territoriais, sem inverter a lógica excludente.  
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